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

 

Itens 1 a 3 – Salvação dos ricos. Preservar-se da avareza. 

 

Evangelho de Lucas, Capítulo16, Versículo 13: 

 

“Nenhum servo (doméstico) pode servir a dois senhores, pois ou odiará a um e 

amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus 

e a Mamon.” 

 

Dentro da concepção politeísta de que para tudo havia um deus, Mamon era 

considerado o deus da riqueza, do dinheiro. Assim, quando se queria pedir algo 

relacionado aos bens materiais em geral, o povo fazia sacrifícios em nome de 

Mamon. 

 

Moisés estabeleceu a concepção do Deus único no seio do povo hebreu. Assim, ficou 

a expressão “Mamon” significando em hebraico apenas “riqueza”, “bens 

materiais”. 

 

Quando Jesus nos diz que não podemos servir a Deus e a Mamon, ele quer dizer que 

não podemos viver, simultaneamente, fascinados pelas coisas materiais e 

comprometidos com a evolução do nosso Espírito. 

 

Isso não significa, contudo, que não podemos usufruir dos bens materiais, por serem 

estes um mal. Pelo contrário. 

 

Os recursos que nos são dados por empréstimo por Deus, sejam eles bens materiais 

ou inteligência, devem ser administrados com justiça, assegurando o bem ao 

próximo e, por extensão, paz ao nosso coração. 

 

Quando utilizamos esses recursos para satisfazer somente os nossos desejos de 

vaidade e egoísmo, nos colocando em posição de destaque diante dos nossos irmãos 

e ignorando as verdades espirituais, nos perdemos na nossa caminhada, retardando a 

nossa marcha pela evolução. 

 

No livro “Jesus e Atualidade”, no Cap. 14: “Jesus e posses”, Joanna de Ângelis, 

pela psicografia de Divaldo Franco, fala que: 

 

“Rico é todo aquele que doa, assim espalhando os recursos, que se multiplicam em 

diversas mãos em benefício geral. 

 

O rico verdadeiro é investidor consciente, que não paralisa o crescimento da 

sociedade, antes amplia sua área de realizações. 

 

Sabe que é mordomo transitório e não dono permanente, devendo prestar contas, 

oportunamente, dos valores que lhe foram confiados. 



 

Verdadeiramente, o homem nada possui. Nem a si mesmo ou à sua vida, tornando-

se usuário de tudo quanto lhe chega e passa.  

 

A descoberta de tal realidade harmoniza-o interiormente e com tudo quanto é 

temporário, em trânsito para o que é de sabor eterno, que é a sua espiritualização.” 

 

Nos evangelhos de Mateus, Lucas e Marcos encontramos a passagem em que Jesus 

conversa com um jovem rico que indaga ao Mestre o que ele deveria fazer para 

adquirir a vida eterna. 

 

Jesus responde que para adquirir a vida eterna o jovem deve guardar os Mandamentos 

da Lei de Deus (que são os 10 Mandamentos que todos nós conhecemos). 

 

O jovem responde que desde chegada a mocidade ele tem guardado todos os 

mandamentos. 

 

Jesus então diz ao jovem que se ele quiser ser perfeito terá que vender tudo o que 

possui, dar aos pobres e segui-lo. 

 

Ao ouvir isso, o jovem, que possuía muito bens materiais, fica tristonho e se afasta. 

 

Neste momento, Jesus diz aos discípulos:  

 

“Digo-vos em verdade que bem difícil é que um rico entre no reino dos céus. Ainda 

uma vez vos digo: é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha, do 

que entrar um rico no reino dos céus.” 

 

No diálogo com esse jovem, Jesus quis ensinar que nós não podemos ficar presos, 

apegados aos bens materiais, porque isso é um grande obstáculo ao nosso progresso 

espiritual. 

 

Kardec examinou suficientemente a questão da riqueza e deixou evidente o papel 

social que ela tem. Mas justamente por isso ela se torna, como dizem constantemente 

os Espíritos Superiores, uma das provas mais perigosas para o Espírito encarnado. 

 

Não podemos esquecer que a riqueza tanto quanto a pobreza são provas que foram 

escolhidas por nós, antes da nossa encarnação, de acordo com as nossas necessidades 

de aprendizado e para testar a nossa capacidade de fazer o bem.  

 

Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo emprego que dá aos seus 

bens e ao seu poder. 

 

Tanto a riqueza quanto a pobreza são provas difíceis, pois a miséria pode provocar 

revolta contra Deus. E a riqueza é prova mais arriscada ainda, porque é um estímulo 



para todas as paixões (orgulho, egoísmo, a avareza, a ganância, etc.) que nos prendem 

à matéria e nos afastam de Deus. 

 

Kardec chega a firmar posição de que: 

 

“A prova da riqueza é a mais arriscada, mais perigosa que a miséria, em virtude 

das excitações e das tentações que oferece, da fascinação que exerce. É o supremo 

excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço que mais, 

poderosamente, liga o homem à Terra e desvia os seus pensamentos do céu”. 
 

Mas, nada impede o Espírito encarnado, na condição de possuidor de grande fortuna, 

de desenvolver-se no bem. A riqueza pode ser um valioso instrumento de salvação 

nas mãos de quem a saiba usar em benefício da coletividade, auxiliando pesquisas, 

estudos científicos avançados, criando fábricas, fornecendo empregos, auxiliando de 

alguma forma quem precisa. 

 

A riqueza, o dinheiro, a inteligência e o poder são neutros por si mesmos. A maneira 

de usá-los é que faz a diferença entre ser um instrumento de progresso no bem ou um 

instrumento do mal. 

 

Aquele que se preocupa em ser antes de ter, valoriza a vida por tudo que ela oferece e 

coloca a sua felicidade em bem viver, tendo bens materiais ou não. 

 

Usufruir dos bens que se tem, sendo eles poucos ou muitos, sem prender-se a eles, 

usando-os em coisas úteis a si e aos outros deve ser a meta de todos nós.  

 

Todos nós temos conhecimento da postura materialista que domina ainda a Terra e 

isso se dá porque nós ainda estamos muito envolvidos com o egoísmo, o orgulho e a 

vaidade. Por isso, os Espíritos Superiores nos alertam para que tenhamos domínio 

sobre o mundo material e que não sejamos escravos dele. 

 

Sobre essa questão, Leon Denis, no livro “Depois da Morte”, no Capítulo 45, 

intitulado “Orgulho, Riqueza e Pobreza”, alerta: 

 

“É preciso que sejamos senhores da fortuna e não seus escravos, e que mostremos 

que lhe somos superiores, desinteressados e generosos. 

 

(...) 

 

Consagrar os recursos materiais à satisfação exclusiva da vaidade e dos sentidos é 

perder uma existência, é criar por si mesmo penosos obstáculos.” 

E para isso:  

 

• Precisamos desapegar das coisas materiais. Aproveitá-las para o nosso bem e de 

todos, pois nada aqui na Terra nada é nosso. Tudo que for material ficará nesse plano, 

quando desencarnamos. Levaremos conosco somente o que somos. 



 

A verdadeira riqueza procede do trabalho e todos nós, de uma forma ou de outra, 

podemos trabalhar e servir em benefício do próximo. A felicidade está na paz da 

consciência tranquila. 

 

• Precisamos doar aquilo que temos em excesso e que não utilizamos mais. Tudo 

que se tem em excesso e é mal aproveitado estraga, se perde. O que não nos serve 

mais pode, com certeza, ser útil para alguém. 

Mas devemos doar sem humilhar e também buscar oferecer a caridade moral por 

meio de um conselho, uma palavra de consolo e esperança, um sentimento de carinho 

e atenção. 

• Precisamos lembrar que ter não é mal, mas devemos dar uma utilidade boa a 

tudo, e não nos tornarmos egoístas e avarentos. 

 

Para finalizar, temos a mensagem de Emmanuel, que se encontra no “Livro da 

Esperança”, intitulada “Dinheiro e Serviço”: 

 

“Não digas que o dinheiro é a causa dos males que atormentam a Terra.  

 

Se contemplas o firmamento, aceitando a Sabedoria Infinita que plasmou a 

grandeza cósmica, não ignoras que a Providência Divina criou também o dinheiro 

de que dispões. 

 

Basta ligeiro olhar no campo do mundo para que entendas a moeda por seiva da 

atividade, sustentando reconforto e educação, segurança e beneficência.  

 

O pão extingue a fome.  O dinheiro ajuda a produzilo. 

   

O livro espanca as trevas de espírito.  O dinheiro protegelhe a expansão. 

 

(...) 

 

O remédio socorre. O dinheiro incentiva-lhe o preparo. 

 

A caridade suprime a penúria. O dinheiro assegura-lhe as manifestações. 

 

Dinheiro no mundo social é comparável ao sangue no mundo orgânico: circulando 

garante a vida e, parando, acelera a morte. 

 



Valores amoedados, sejam em metal ou papel, são sementes de realização e alegria; 

e observe-se que ninguém está impedido de multiplicá-las nas próprias mãos, 

através do trabalho honesto. 

 

É por isso que a Doutrina Espírita nos ensina a encontrar no dinheiro um agente 

valioso e neutro a pedir-nos emprego e direção. 

 

Dá-lhe passagem para o reino do bem, agindo e servindo-te dele, a benefício de 

quantos te partilham a caminhada e estarás em conjunção incessante com o 

Suprimento Divino que te abençoará a prosperidade e te resguardará a presença 

na Terra, por fonte viva do Eterno Bem.” 

 
 

 

 

 

 


