
Capítulo VII – BEM-AVENTURADOS OS POBRES DE ESPÍRITO. 

 

Itens 1 e 2 – O que se deve entender por pobres de espírito. 
 

Evangelho de Mateus, Capítulo 5, vVersículo 3: 

 

“Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o Reino dos Céus.” 

 

Hoje, vamos iniciar o estudo com uma pergunta: 

 

O que são os bem-aventurados??? 

 

Do ponto de vista material, entendemos como bem-aventurados aquelas pessoas que 

possuem bens, poder ou posição de destaque na sociedade, assim como aqueles 

providos de grande inteligência. 

 

Aos olhos de Jesus, bem-aventurados são os felizes sob o aspecto espiritual. Ou seja, 

são aqueles que estão no caminho do Bem, cumprindo com as leis divinas, e que por 

isso receberão venturas, felicidade, independentemente dos bens que possuam. 

 

E o que se pode entender por pobres de espírito??? 

 

Existe um sentido mundano, pejorativo, no qual entendemos que pobre de espírito é 

toda aquele que é descrente, insensato e que seria até menos inteligente. 

 

No entanto, para Jesus, os pobres de espírito são as pessoas simples e singelas, que 

não possuem ambições mundanas e que já se libertaram das amarras do egoísmo, do 

orgulho e da vaidade. 

 

Por isso, podem ser perfeitamente entendidos como humildes. 

 

E o que é ser humilde? 

 

No sentido comum, muitas vezes, humilde pode ser entendido como aquela pessoa 

que não possui riquezas ou que é ignorante. 

 

No sentido cristão, a humildade é um traço de caráter, caracterizado pela pessoa que 

se reconhece pequena diante da grandeza de Deus e que, portanto, não tem arrogância 

e presunção. 

 

O humilde não se comporta como o dono da verdade, pois não tem necessidade de 

impor suas ideias, embora tenha opiniões próprias. 

O humilde quando erra, constata tranquilamente, mais uma vez, a presença das 

próprias imperfeições. E a todo o momento, dá graças a Deus porque entende que 

recebe muita misericórdia em sua existência. 

 



Não estamos aqui criticando as pessoas que possuem notável inteligência ou muitos 

bens materiais, pois estes também dentro da visão cristã podem ser pobres de espírito, 

isto é, humildes. 

 

Alertamos apenas que, 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 “O Consolador”, na questão 314, é perguntado a Emmanuel: 

 

“314 – Qual a maior lição que a humanidade recebeu do Mestre, ao lavar ele os 

pés dos seus discípulos? 

 

Entregando-se a esse ato, queria o divino Mestre testemunhar às criaturas 

humanas a suprema lição da humildade, demonstrando, ainda uma vez, que, na 

coletividade cristã, o maior para Deus seria sempre aquele que se fizesse o menor 

de todos.” 

 

Então, Jesus com esse ato mostrou que é nos pequenos gestos que podemos mostrar a 

nossa humildade. 

 

E que não importa a nossa condição nesse mundo, estamos aqui para servir o nosso 

próximo com amor e caridade. 

 

Porque o reino dos céus é dos pobres de espírito? 

 

Precisamos entender e deixar de lado o conceito antigo de que o reino dos céus é um 

lugar definido e limitado. 

 

O Reino dos Céus apresentado por Jesus é um estado de alma, onde existe paz e 

felicidade interiores. 

 

Assim como o inferno também é um estado de alma, construído por nós em razão dos 

nossos desequilíbrios íntimos. 

 

Assim, estará no reino dos céus aquele que usufruir de equilíbrio, verdade, amor, 

trabalho e humildade, acima de tudo. 

Dizendo que o reino dos céus é dos simples, quis Jesus nos mostrar que a ninguém é 

concedida entrada nesse reino, ou seja, ninguém alcançará este estado de alma sem a 

simplicidade de coração e humildade de espírito. 

 



Assim, o ignorante possuidor dessas qualidades será preferido ao sábio que mais crê 

em si do que em Deus. 

 

Para finalizar, trouxemos para reflexão trechos da mensagem de Emmanuel, 

intitulada “Humildade de Coração”, e que se encontra no livro “Refúgio”, 

psicografia de Chico Xavier: 

 

““Bem-aventurados os pobres de espírito”:-  proclamou o Senhor.  

 

Nesse passo, porém, não vemos Jesus contra os tesouros culturais da Humanidade, 

mas, sim, exaltando a humildade de coração.  

 

O Mestre recordava-nos, no capítulo das bem-aventuranças, que é preciso trazer a 

mente descerrada à luz da vida para que a sabedoria e o amor encontrem seguro 

aconchego em nossa alma.  

 

Hoje, como antigamente, somos defrontados, em toda parte, pelas escrituras 

encarceradas nos museus acadêmicos, cristalizadas nos preconceitos ruinosos, 

mumificadas em pontos de vista que lhes sombreiam a visão e algemadas a 

inutilidade do raciocínio ou do sentimento, engrossando as extensas fileiras da 

opressão.  

 

Imprescindível clarear o pensamento, diante da natureza, e aceitar a extrema 

insignificância em que ainda agitamos, perante o Universo. 

 

(...) 

 

Esvaziemos o coração de todos os defeitos e de todos os fantasmas que experiências 

inferiores nos impuseram na peregrinação que nos trouxe ao presente.  

 

Cada dia é nova revelação do Senhor para existência.  

 

Cada companheiro da estrada é campo vivo a que podemos arrojar as sementes 

abençoadas da renovação.  

 

Cada dor é uma benção para os que prosseguem acordados no conhecimento 

edificante.  

 

Cada hora na marcha pode converter-se em plantação de beleza e alegria, se 

caminhamos obedecendo aos imperativos do trabalho constante no Infinito Bem. 

 

Sejamos simples e espontâneos, na senda em que a atualidade nos situa, 

aprendendo com a vida e doando à vida o melhor que pudermos, para que, em nos 

candidatando à láurea dos bem-aventurados, possamos ser realmente discípulos 

felizes daquele Amigo Eterno que nos recomendou:  

 



-“Aprendei de mim que sou humilde de coração.” 

 

 

 


