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

 

Itens 9 a 15 – Instruções dos Espíritos: A verdadeira propriedade. Emprego da 

riqueza. Desprendimento dos bens terrenos. Transmissão da riqueza. 

 

Evangelho de Lucas, Capítulo 12, Versículos 13 a 21, que dependendo da tradução 

trata da “Parábola do Rico Insensato” ou “Parábola do Avarento”. 

 

“Disse-lhe alguém da turba: “Mestre, dize ao meu irmão para dividir a herança 

comigo”. 

 

Ele, porém, lhe disse: “Homem, quem me constituiu juiz ou partidor sobre vós?”. 

 

E, disse-lhes: “Olhai! Guardai-vos de toda avareza, porque a vida de alguém não 

está na abundância de seus bens”. 

 

E contou para eles uma parábola, dizendo: 

 

A região de um certo homem rico produziu abundantemente. 

 

E arrazoava em si mesmo, dizendo: “Que farei, porque não tenho onde recolher os 

meus frutos?” 

 

Disse: Farei isto: Derrubarei os meus celeiros, edificarei maiores e recolherei ali 

todo o trigo e os meus bens. 

 

E direi à minha alma: Alma, tens muitos bens armazenados para muitos anos, 

repousa, come, bebe, deleita-te. 

 

Mas disse-lhe Deus: Insensato! Nesta noite, requisitam a tua alma de ti; e o que 

preparastes para quem será? 

 

Assim é o que entesoura para si mesmo, mas não está enriquecendo a Deus.” 

 

A passagem dessa noite inicia com um homem pedindo a Jesus que intercedesse na 

questão da divisão da herança a que tinha direito. 

 

A resposta dada por Jesus mostra coerência com a sua missão na Terra.  

 

O Mestre veio até nós para nos ensinar as leis divinas. Por isso, não lhe cabia fazer o 

que cabe aos homens, que é enfrentar e resolver os problemas da vida material. 

Jesus não possuía, oficialmente, credenciais para proferir sentenças decisórias de 

litígios de herança. E assim, ele nos ensina que não devemos nos envolver nas 

questões materiais alheias, a não ser que ocupemos cargos específicos dentro da 

sociedade para fazermos isso. 

 



Mais a frente, Jesus diz a todos: “Olhai! Guardai-vos de toda avareza, porque a vida 

de alguém não está na abundância de seus bens”. 

 

E mais uma vez Jesus demonstra a pouca importância da obtenção dos bens materiais 

para o aperfeiçoamento do Espírito imortal, que reencarna na Terra tantas vezes 

quantas forem necessárias para seu adiantamento espiritual. 

 

A importância desses bens está no uso que se faz deles, criando benfeitorias e 

riquezas para muitos e não somente para a sua própria satisfação. 

 

A vida na Terra, tal como na erraticidade, nos intervalos das reencarnações, consiste 

no que se é e não no que se tem. 

 

E de forma muito sábia e generosa, Jesus para não dizer diretamente que o avarento 

pode desencarnar e deixar tudo na Terra sem ao menos usufruir da herança, 

transforma a lição numa parábola. 

 

Jesus conta a história de um homem rico que ficou na abundância de bens, dono de 

vários celeiros, mas mesmo assim não estava satisfeito; queria acumular mais. Por 

isso, demoliu-os e construiu outros maiores para assim acumular ainda mais riqueza.  

 

Observamos que o homem rico queria acumular para viver na chamada “boa vida”: 

repousando, comendo, bebendo e se deleitando. Atitudes que mostravam o seu 

egoísmo.  

 

E então, no auge da riqueza, com os seus celeiros superlotados, Deus demanda a sua 

alma. O homem rico desencarna e nada leva de material consigo, apenas aquilo que 

acumulou espiritualmente. E o que será que ele acumulou de bem espiritual com tanta 

avareza?? 

 

Para responder essa pergunta fica para a nossa reflexão o seguinte ensinamento de 

Jesus: 

 

“Não ajunteis para vós tesouros na Terra, onde a traça e a ferrugem consomem e 

onde os ladrões penetram e roubam. 

 

Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem 

consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. 

 

Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração.” 

 

Agora, vamos dar prosseguimento com as Instruções dos Espíritos: 

 

Itens 9 e 10 – A verdadeira propriedade 

 



O Espírito Pascal, em Genebra 1860, inicia esse item dizendo que “o homem só 

possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo”.  

 

Ou seja, aquilo de material que encontramos ao encarnar e o que deixamos na Terra 

ao desencarnar não nos pertence realmente. Nós apenas usufruímos desses bens 

materiais. 

 

No plano espiritual, não interessam ouro, títulos e diplomas, posição social, cargos de 

poder, mas apenas as virtudes conquistadas no bom uso de tudo que a Terra oferece 

aos homens como ferramentas para a evolução.  

 

Assim, a verdadeira propriedade do homem, Espírito imortal, encarnado na Terra 

para desenvolver seu potencial, são todas as conquistas interiores que resultam das 

diversas experiências que vive, durante cada existência. 

 

Logo após, temos a mensagem de um Espírito Protetor, em Bruxelas 1861, que 

complementa a mensagem de Pascal, afirmando que nenhum rico, mesmo o que 

assim se fez através do seu trabalho, tem algum privilégio, alguma vantagem após o 

desencarne.  

 

As recompensas lhe serão dadas ao desencarnar, pelo bom uso da riqueza, pelas 

virtudes que desenvolveu nas experiências vividas, na melhoria interna que conseguiu 

realizar. E essa recompensa nada mais é do que ser um Espírito melhor do que 

quando reencarnou! 

 

Itens 11 a 13 – Emprego da riqueza 

 

Primeiro temos a mensagem do Espírito Cheverus, em Bordeaux 1861, que faz 

uma alerta a todos que se deixam levar pelo amor ao ouro e que vendem a alma para 

possuir tesouros, apenas com o objetivo de se colocar em posição de destaque perante 

os outros. 

 

Por isso, esta mensagem sobre o emprego da fortuna é bastante atual. O autor escreve 

que o melhor emprego da riqueza, sua melhor aplicação está na máxima de Jesus: 

“Amai-vos uns aos outros.”  

 

Todos os bens, materiais e espirituais, usados de acordo com essa máxima, irão 

promover o crescimento material e espiritual dos homens na Terra, porque 

contribuirão para colocar todas as crianças em escolas, para dar trabalho para todos 

(de acordo com as capacidades de cada um), dar boa assistência para a saúde, boas 

condições de moradia, de lazer. 

 

Depois temos a mensagem de um Espírito Protetor, em Cracóvia 1861, que expôs 

toda a sua tristeza ao ver a incessante preocupação dos homens com os bens materiais 

e da pouca preocupação com os bens espirituais, que são os únicos que nos 



acompanham quando perdemos o corpo físico e retornamos à verdadeira vida, que é a 

vida espiritual. 

 

Por fim, o Espírito Fénelon, em Argel 1860, nos esclarece que o homem é apenas o 

depositário, o administrador dos seus bens, e que terá que prestar contas do emprego 

que fez desses bens, em virtude do seu livre-arbítrio. 

 

Se o homem tem a liberdade de viver como quiser, tem também a responsabilidade de 

arcar com as consequências dos seus atos. Assim, recebe todo o bem e/ou mal 

consequente do uso que faz dos valores materiais e espirituais que possui, de acordo 

com a lei de causa e efeito. 

O mau emprego dos bens é usá-los apenas para a sua satisfação pessoal. 

O bom emprego é o que beneficia também outras pessoas, e não só os seus 

familiares. 
 

Por fim, lembra Fénelon: 

 

“A beneficência é apenas um modo de empregar-se a riqueza; ela dá alívio à 

miséria presente; aplaca a fome, preserva do frio e proporciona abrigo ao que não 

o tem. 

  

Dever, porém, igualmente imperioso e meritório é o de prevenir a miséria.” 

 

Itens 14 E 15 – Desprendimento dos bens terrenos. Transmissão das riquezas 

 

Lacordaire, em Constantina 1863, alerta que o apego dos homens aos bens terrenos 

é um dos mais fortes obstáculos ao adiantamento espiritual, dificultando o 

desenvolvimento das faculdades afetivas e morais, nos diversos relacionamentos 

humanos. 

 

Lembra que iludidos são aqueles que pensam que irão encontrar a felicidade com a 

posse desses bens, quando a verdadeira felicidade é um estado de espírito, que 

depende de como reagimos às situações externas, da qualidade dos nossos 

sentimentos, emoções e raciocínios despertados nessas reações. 

 

É uma reação normal, a satisfação sentida por alguém que conquista bens materiais à 

custa de um trabalho constante e honrado, mas essa satisfação não deve se 

transformar em um apego que lhe absorva os demais sentimentos, paralisando os 

impulsos do coração. 

 

Em relação a transmissão da riqueza por meio da herança, Kardec pergunta:  

“O princípio segundo o qual o homem é apenas o depositário da fortuna de que 

Deus lhe permite gozar durante a vida, tira-lhe o direito de transmiti-la aos 

descendentes?” 



 

O Espírito São Luís responde que podemos transmitir as riquezas aos nossos 

descendentes, mas que “a execução desse direito está sempre subordinada à 

vontade de Deus”, cujas Leis agem sempre de acordo com as necessidades evolutivas 

do Espírito. 

 

Portanto, se for melhor para os descendentes, visando o processo evolutivo, ficar sem 

esses bens, eles os perderão de alguma forma, seja por não precisarem da prova da 

riqueza, ou porque lhes serão mais proveitosas as experiências de pouco ou nada 

possuir. 

 

Para finalizar, temos a mensagem “Recursos” do livro “Ceifa de Luz”, psicografia 

de Chico Xavier, onde Emmanuel nos fala: 

 

“Frequentemente, quando nos referimos à propriedade, recordamos, de imediato, 

posses e haveres de expressão material e reconstituímos na lembrança a imagem 

dos nossos amigos que carregam compromissos com a fortuna terrestre, como se 

eles fossem os únicos responsáveis pelo equilíbrio do mundo. Entretanto, assim 

agindo, escorregamos inconscientemente para a fuga de nossos próprios deveres, 

sem que isso nos isente das obrigações assumidas. 

 

Simbolicamente, todos retemos capital a movimentar, de vez que, em cada estância 

regeneradora ou evolutiva em que nos encontraremos, somos acompanhados por 

valiosos créditos de tempo, através dos quais a Divina Providência nos considera 

iguais pela necessidade e, simultaneamente, nos diferencia uns dos outros pela 

aplicação individual que fazemos deles. 

 

Somos todos, desse modo, convocados não apenas a empregar dinheiro, mas 

também saúde, condição, profissão, habilidade, entendimento, cultura, relações e 

possibilidades outras de que sejamos detentores, em favor dos outros, porquanto 

pelas nossas próprias ações somos valorizados ou depreciados, enriquecidos ou 

podados em nossos recursos pela Contabilidade da Eterna Justiça. 

 

Permaneçamos, assim, atentos às menores oportunidades de ajudar que se nos 

ofereçam, na experiência cotidiana, aproveitando-as, quanto possível, porque, se as 

nossas reservas de tempo estão sendo depositadas no Fundo de Serviço ao 

Próximo, no Banco da Vida, a Carteira do Suprimento Espontâneo nos enviará, 

estejamos onde estivermos, os dividendos de auxílio e felicidade a que tenhamos 

direito, sem que haja, de nossa parte, nem mesmo a preocupação de sacar.” 
 


