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     Após o estudo da condição humana que encerra em si uma profunda necessidade de trabalho, de 

atividade ordenada e constante, de um crescente domínio do corpo e da natureza; após considerar 

como a vida na matéria convoca as faculdades humanas e as instrumentaliza para a satisfação de suas 

exigências biológicas, Kardec se ocupa, então, com as necessidades propriamente do Espírito 

encarnado, que não deve negar as exigências da vida material, mas também não se reduzir a um 

instrumento mais sofisticado e inteligente das paixões.  

     Essas necessidades puramente espirituais estão presentes no ensino de Jesus que parece incentivar 

um certo desprezo, uma certa despreocupação com a agitação e o trabalho no mundo: 

                       “Não ajunteis tesouros na Terra, onde a ferrugem e os vermes os devoram, onde os ladrões os 

desenterram e roubam; mas formais tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes o devoram; - 

porque onde está o vosso tesouro, aí, também está o vosso coração.” 

     Mas na verdade o trabalho no mundo é a condição para o progresso do Espírito, que deve almejar 

o reino de Deus. Esse trabalho gera necessariamente a riqueza, os bens, os objetos de conforto. 

Porém, Jesus não está negando as riquezas nem o trabalho, uma vez que são as consequências de 

uma lei divina. O que importa é a atitude de desprendimento que o Espírito encarnado deve ter em 

relação aos bens terrenos.  

     A tensão dialética está estabelecida por Jesus: a tensão entre os bens terrenos e os bens celestes. O 

aparente desprezo e despreocupação que ele incentiva, são na verdade uma justa colocação dos 

verdadeiros valores: os bens terrenos só podem estar em função da conquista dos bens celestes, caso 

contrário, a finalidade da existência humana é pervertida.  

     Estabelecida a verdadeira hierarquia dos valores, Jesus faz notar também que, se a condição 

humana é marcada por uma necessidade constante de trabalho, sua atividade no mundo é também 

auxiliada por uma constante solicitude divina: portanto, não devemos encarar o trabalho como uma 

condenação e nem considerar que tudo depende de nós mesmos, pois na verdade a providência 

divina está antes e depois do trabalho humano, oferecendo os recursos e promovendo a abundância 

dos frutos, que suplanta imensamente os esforços particulares.  

     Assim, o aparente menosprezo do trabalho é na verdade uma exaltação à providência divina, a fim 

de que o homem reconheça que seu trabalho é secundado por Deus e que acima dos bens terrenos 

estão os bens celestes, e são esses que devem ser o tesouro de seu coração. Jesus se opõe ao fascínio, 

ao apego e a supervalorização dos bens terrenos, e não ao trabalho, que é uma lei divina. 



     Tudo isso permite uma amplitude de consciência, onde o horizonte espiritual abarca a existência. 

Sob esse ponto de vista, o homem tende a organizar e a dispor os frutos do seu trabalho de forma 

mais equitativa e caridosa. Kardec assim explica:  

                                                       “A Terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes, 

quando os homens souberem administrar, segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo, os 

bens que ela dá. Quando a fraternidade reinar entre os povos, como entre as províncias de um mesmo 

império, o momentâneo supérfluo de um suprirá a momentânea insuficiência do outro; e cada um terá o 

necessário. O rico, então, considerar-se-á como um que possui grande quantidade de sementes; se as 

espalhar, elas produzirão pelo cêntuplo para si e para os outros; se, entretanto, comer sozinho as sementes, 

se as desperdiçar e deixar se perca o excedente do que haja comido, nada produzirão, e não haverá o 

bastante para todos. Se as amontoar no seu celeiro, os vermes as devorarão. Daí o haver Jesus dito: “Não 

acumuleis tesouros na Terra, pois que são perecíveis; acumulai-os no céu, onde são eternos.” Em outros 

termos: não ligueis aos bens materiais mais importância do que aos espirituais e sabei sacrificar os primeiros 

aos segundos.” 

     Isso também consiste numa ação virtuosa, e tal ação não pode ser imposta por um poder estatal e 

por decretos de leis, pois a caridade não se impõe, é um ato livre do Espírito:  

                                              “Não é com as leis que se decreta a caridade e a fraternidade; se elas não estão no 

coração, o egoísmo as sufocará; fazê-las nele penetrar é a tarefa do Espiritismo.” 
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