
CAP XVI – NÃO SE PODE SERVIR A DEUS E A MAMON  

 

Itens 4 a 8 – Parábola dos Talentos. Utilidade providencial da riqueza; provas 

da riqueza e da pobreza. Desigualdade das riquezas. 

 

Evangelho de Mateus, Capítulo 25, Versículos 14 a 30, que trata da Parábola dos 

Talentos. 

 

―Pois será como um homem que, ausentando-se do seu país, chamou seus próprios 

servos e entregou-lhes seus bens. 

 

A um deu cinco talentos; a outro dois; e a outro, um; a cada um segundo a sua 

própria capacidade; e ausentou-se do seu país imediatamente. 

 

Tendo partido, o que recebera cinco talentos trabalhou com eles e ganhou outros 

cinco. 

 

Do mesmo modo, o que recebera dois, ganhou outros dois. 

 

Porém o que recebera um saiu, cavou na terra e escondeu a prata do seu senhor. 

 

Muito tempo depois, vem o senhor daqueles servos e ajusta conta com eles. 

 

Aproximando-se o que recebera cinco talentos, trouxe-lhe outros cinco, dizendo: 

―Senhor, cinco talentos me entregaste. Vê! Ganhei outros cinco‖. 

 

Disse-lhe o seu senhor: ―Servo bom e fiel, foste fiel sobre pouco, sobre muito te 

constituirei. Entra na alegria do teu Senhor‖. 

 

Aproximando-se, também, o que recebera dois talentos, disse: ―Dois talentos me 

entregaste. Vê! Ganhei outros dois.‖. 

 

Disse-lhe o seu senhor: ―Excelente, servo bom e fiel, foste fiel sobre pouco, sobre 

muito te constituirei. Entra na alegria do teu Senhor‖. 

 

Mas, aproximando-se também o que tinha recebido um talento, disse: ―Senhor, 

soube que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e que recolhes onde 

não espalhaste; temendo fui e escondi o teu talento na terra. Vê! Tens o que é teu.‖ 

 

Em resposta, o seu Senhor lhe disse: ―Servo mau e preguiçoso, sabias que ceifo 

onde não semeei, e recolho onde não espalhei. Portanto, devias ter entregado as 

minhas pratas aos banqueiros e, quando viesse, receberia o que é meu com juros.‖ 

Tirai, portanto, dele o talento e dai ao que tem dez talentos, pois a todo aquele que 

tem será dado, e terá em abundância; mas daquele que não tem, até o que tem lhe 

será tirado. 

 



Lançai o servo inútil na treva exterior; ali haverá o pranto e o ranger de dentes.‖ 

 

Temos a compreensão de que somos todos filhos de Deus e interpretando essa 

parábola à luz da Doutrina Espírita, compreendemos claramente que Deus dá a cada 

um de nós os recursos (descritos na parábola como talentos) necessários ao nosso 

progresso espiritual. 

 

Esses recursos ou talentos não são iguais para todos porque têm por finalidade serem 

instrumentos de evolução para cada existência. Os talentos podem ser os: 

 

- bens materiais, como: corpo físico, dinheiro, família, amigos, doença, saúde, 

emprego, escola. 

 

- bens espirituais, como: qualidades morais, habilidades, conhecimentos e vocações. 

 

Receber mais ou menos talentos dependerá da capacidade de cada um de nós de 

vivenciar essas experiências com proveito. Capacidade esta adquirida ao longo de 

inúmeras existências. 

 

Devemos lembrar sempre que não há privilégios nem exclusões para Deus! 

 

O nosso êxito ou o nosso fracasso dependem da nossa vontade e, consequentemente, 

da forma como utilizaremos o nosso livre-arbítrio. 

 

Portanto, o dinheiro não nos foi dado para atender as nossas paixões, nem a 

inteligência nos foi dada para alimentar a nossa vaidade. Assim como os dons 

espirituais não nos foram concedidos senão para serem utilizados como instrumentos 

de fortalecimento da fé e da esperança em nós e no próximo. 

 

Quem usa seus talentos, sejam eles poucos ou muitos, de forma a colaborar no 

progresso de si mesmo e dos demais, aumenta-os, desenvolve-os, tornando-se 

merecedor de maiores responsabilidades em novas encarnações com novos talentos. 

 

Como somos depositários desses talentos, que nos foram concedidos por Deus, ao 

final de uma encarnação precisamos “ajustar as contas” assim como na parábola. 

Mostrando o que de real fizemos com os talentos que nos foram dados, ou seja, se 

multiplicamos esses recursos ou se o enterramos como fez o servo infiel. 

 

Item 7 - Utilidade providencial da riqueza; provas da riqueza e da miséria. 

 

Em todos os ensinos de Jesus, observamos que não existe a condenação da riqueza, 

tampouco a condenação do rico por possuí-la.  

O que existe é o alerta para que a riqueza seja usada por quem a possua, como 

instrumento de progresso. 

 



Se Jesus houvesse condenado a riqueza, estaria também condenando o trabalho, que 

pode proporcioná-la, o que levaria a Humanidade a um retrocesso, impedindo o 

progresso, que é também uma lei divina. 

 

A riqueza é, portanto, um fator do progresso, sem a qual não haveria grandes 

trabalhos, nem atividades, nem estímulos, nem pesquisas. 

 

Item 8 - Desigualdade das riquezas 

 

No Livro dos Espíritos temos 2 questões formuladas por Kardec a respeito da 

riqueza e da miséria: 

 

Questão 814 – ―Por que Deus a uns concedeu as riquezas e o poder, e a outros, a 

miséria?‖ 

 

Resposta dos Espíritos: ―Para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, 

como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios Espíritos, que nelas, 

entretanto, sucumbem com frequência.‖ 

 

Diante da resposta dos Benfeitores Espirituais, percebemos que nascer pobre ou rico 

não é castigo ou privilégio. Pois, segundo eles, fomos nós antes de reencarnarmos, no 

nosso planejamento reencarnatório, que escolhemos as provas pelas quais precisamos 

passar. 

 

Portanto, cada Espírito que passa pela Terra tem o aprendizado que precisa em favor 

de sua própria evolução. 

 

Questão 815 - Qual das duas provas é mais terrível para o homem, a da desgraça 

ou a da riqueza? 

 

Resposta dos Espíritos: ―São-no tanto uma quanto outra. A miséria provoca as 

queixas contra a providência, a riqueza incita a todos os excessos.‖ 

 

Se a prova dos ricos é resistir aos arrastamentos das paixões, aos excessos, a 

tentação do poder e do status, eles também poderão ter a oportunidade de se fazerem 

exemplos para os demais, por meio de sua conduta reta e dignificante. 

 

Ao que nasce na pobreza, é dado aprender o valor do trabalho árduo, resistir as 

tentações do ganho fácil, descobrir os valores reais do Espírito. Por isso, não é raro 

ver entre a pobreza as mais dignas demonstrações de solidariedade. 

 

Se o homem for rico, mas não tiver apego aos bens materiais, e praticar a lei de 

caridade, não há porque não ingressar no Reino de Deus, que é para todos.  

 



Se a riqueza fosse um mal incontornável, Deus não a colocaria nas mãos do homem 

sem ferir seu atributo de Bondade Infinita. 

 

No livro “Caminho, Verdade e Vida”, Emmanuel, pela psicografia de Chico 

Xavier, no Capítulo 149 – Propriedade, nos diz que: 

 

―Cada conquista terrestre deveria ser aproveitada pela alma, como força de 

elevação. 

 

O homem ganhará impulso santificante, compreendendo que só possui 

verdadeiramente aquilo que se encontra dentro dele, no conteúdo espiritual de sua 

vida.  

 

Tudo o que se relaciona com o exterior — como sejam: criaturas, paisagens e bens 

transitórios — pertence a Deus, que lhos concederá de acordo com os seus méritos. 

 

Essa realidade sentida e vivida constitui brilhante luz no caminho, ensinando ao 

discípulo a sublime lei do uso, para que a propriedade não represente fonte de 

inquietações e tristeza, como aconteceu ao jovem dos ensinamentos de Jesus.‖ 

 

Mas diante de tudo que falamos até agora, podemos nos perguntar: 

 

Então, qual o melhor uso a ser dado à riqueza? 

 

Devemos sempre lembrar que a riqueza deve ser usada com indulgência, bondade, 

justiça e caridade. Sem apego!!!  

 

Se agirmos assim, estaremos dando o melhor uso à riqueza que nos foi concedida por 

Deus para o nosso progresso e de acordo com as nossas reais necessidades evolutivas. 

 

Portanto, lembremos que o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é 

dado levar deste mundo. Não levamos nem mesmo o corpo material, porque este 

também é um empréstimo de Deus para nossa evolução. 

 

São os patrimônios da alma que realmente importam porque estes jamais se perdem. 

 

Serão os tesouros do conhecimento e as qualidades morais que seguirão conosco pela 

eternidade. 

 

Para finalizar, temos a mensagem “Tendo Medo”, que está no livro “Fonte Viva” 

onde Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier nos diz: 

 

―Na Parábola dos Talentos, o servo negligente atribui ao medo a causa do 

insucesso em que se felicita. 

Recebera mais reduzidas possibilidades de ganho. 

 



Contara apenas com um talento e temera lutar para valorizá-lo. 

 

Quanto aconteceu ao servo invigilante da narrativa evangélica, há muitas pessoas 

que se acusam pobres de recursos para transitar no mundo como desejariam. E 

recolhem-se à ociosidade, alegando o medo da ação. 

 

Medo de trabalhar. 

Medo de servir. 

Medo de fazer amigos. 

Medo de desapontar. 

Medo de sofrer. 

Medo da incompreensão. 

Medo da alegria. 

Medo da dor. 

 

E alcançam o fim do corpo, como sensitivas humanas, sem o mínimo esforço para 

enriquecer a existência. 

 

Na vida, agarram-se ao medo da morte. Na morte, confessam o medo da vida. 

 

E, a pretexto de serem menos favorecidos pelo destino, transformam-se, 

gradativamente, em campeões da inutilidade e da preguiça. 

 

Se recebeste, pois, mais rude tarefa no mundo, não te atemorizes à frente dos 

outros e faze dela o teu caminho de progresso e renovação. 

 

Por mais sombria seja a estrada a que foste conduzido pelas circunstâncias, 

enriquece-a com a luz do teu esforço no bem, porque o medo não serviu como 

justificativa aceitável no acerto de contas entre o servo e o Senhor.‖ 

 


