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SALVAÇÃO 
DOS RICOS
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SERVIR A DOIS SENHORES

1. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de
aborrecer um e amar ao outro, ou há de entregar-se a um e não fazer
caso do outro; vós não podeis servir a Deus e às riquezas. (Lucas,
XVI:13).

2. E eis que, chegando-se a ele um, lhe disse: Bom Mestre, que obras
boas devo eu fazer, para alcançar a vida eterna? Jesus lhe respondeu:
Por que me perguntas tu o que é bom? Bom só Deus o é. Porém, se tu
queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Ele lhe perguntou:
Quais? E Jesus lhe disse? Não cometerás homicídio; Não adulterarás;
Não cometerás furto; Não dirás falso testemunho; Honra a teu pai e a
tua mãe, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O mancebo lhe
disse: Eu tenho guardado tudo isso desde a minha mocidade; que é
que me falta ainda? Jesus lhe respondeu: Se queres ser perfeito, vai,
vende o que tens, e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu;
depois vem e segue-me. O mancebo, porém, como ouviu esta palavra,
retirou-se triste; porque tinha muitos bens. E Jesus disse aos seus
discípulos: Em verdade vos digo que um rico dificultosamente entrará
no Reino dos Céus. Ainda vos digo mais: que mais fácil é passar um
camelo pelo fundo de uma agulha, do que entrar um rico no Reino dos
Céus. (Mateus, XIX:16-24 - Lucas, XVII:18-25 - Marcos, X: 17-25).

Mamon é um termo, derivado da

Bíblia, usado para descrever riqueza

material ou cobiça, na maioria das

vezes, mas nem sempre,

personificado como uma divindade.

A própria palavra é uma

transliteração da palavra hebraica

"Mamon, que significa literalmente

"dinheiro".

O camelo e a dificuldade de passar

pelo buraco da agulha conforme a

teologia moderna não mostram algo

impossível, mas sim uma alegoria

pertinente e ligada ao

desprendimento.
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O PERIGO DA RIQUEZA E O VERSO DA MOEDA

A RIQUEZA LEVA QUASE SEMPRE 
À INDIFERENÇA, AOS EXCESSOS E 
EXACERBAÇÃO DO ORGULHO E 
VAIDADE. (L.E. – Provas da 
Riqueza e Miséria)

A PRIVAÇÃO PODE LEVAR AO 
DESESPERO, REVOLTA E 
NEGAÇÃO DA PROVIDÊNCIA (L.E. 
– Provas da Riqueza e Miséria)
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RIQUEZA COMO FERRAMENTA DE RENOVAÇÃO
A posição elevada no mundo e a autoridade sobre os semelhantes são provas tão grandes e 

arriscadas quanto a miséria; porque, quanto mais o homem for rico e poderoso, mais obrigações tem 
a cumprir, maiores são os meios de que dispõe para fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre 

pela resignação e o rico pelo uso que faz de seus bens e do seu poder.  A riqueza e o poder 
despertam todas as paixões que nos prendem à matéria e nos distanciam da perfeição espiritual. Foi 
por isso que Jesus disse: — “Em verdade, vos digo: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma 

agulha do que um rico entrar no reino dos céus”. Allan Kardec. LE
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ABRINDO UM

PARÊNTESE
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O REINO DE DEUS NA TERRA?
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GUARDAI-VOS 
DA AVAREZA
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TESOUROS SÓ PARA SI

3. Então lhe disse um homem da plebe: Mestre, dize a meu irmão que

reparta comigo da herança. Porém Jesus lhe respondeu: Homem,

quem me constituiu a mim juiz, ou partidor, sobre vós outros?

Depois lhe disse: Guardai-vos e acautelai-vos de toda avareza, porque

a vida de cada um não consiste na abundância das coisas que possui.

Sobre o que lhes propôs essa parábola, dizendo: O campo de um

homem rico tinha dado abundantes frutos, e ele revolvia dentro de si

estes pensamentos, dizendo: Que farei, que não tenho onde recolher

os meus frutos? E disse: Farei isto; derrubarei os meus celeiros e os

farei maiores; e neles recolherei todas as minhas novidades, e os meus

bens. E direi à minha alma: Alma minha, tu tens muitos bens em

depósito para largos anos; descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus

disse a este homem: Néscio, esta noite te virão demandar a tua alma,

e as coisas que tu ajuntaste, para quem serão? Assim é o que

entesoura para si, e não é rico para Deus. (Lucas, XII: 13-21).

O apelos a forças sábias para que a 

intervenção espiritual resolva 

questões materiais (a herança mal 

repartida).

A avareza não é apenas a retenção 

de bens para si, mas também uma 

idolatria pela riqueza, pelas posses 

materiais que acabam 

desordenando a vida fazendo com 

que as pessoas se consumam para 

consumir seu objeto de desejo, 

desviando-se do centro de si mesmo.

A ganância e o lucro fácil, diferem do 

espírito previdente. “Juntai tesouros 

que as traças e a ferrugem não 

corroem”. A moeda é redonda 

porque foi feita para rolar. 
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A LINHA TÊNUE DO EQUILÍBRIO

PREVIDÊNCIA AVAREZA

EMPREENDEDORISMO INDIVIDUALISMO

MÉRITO SOBERBA

CONQUISTA PRIVILÉGIOS 

REALIDADE OBJETIVA BOLHA SOCIAL
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OS RENDIMENTOS IMORTAIS DA RIQUEZA

• SOMOS ADMINISTRADORES TRANSITÓRIOS DOS BENS DA VIDA;

• PRESTAREMOS CONTAS DE COMO OS UTILIZAMOS;

• DINHEIRO, PROPRIEDADES, POSIÇÃO SOCIAL, SAÚDE, INTELIGÊNCIA, MOBILIDADE E 

LUCIDEZ SÃO EMPRÉSTIMO DIVINO;

• EMPREGO ERRADO DOS BENS, GERA ESCASSEZ E LIMITAÇÃO, AFLIÇÃO E DESESPERO;

• VOLTAMOS À TERRA PARA PRESTAR CONTAS DA USURA OU DESPERDÍCIO;

• É NOSSO DEVER MULTIPLICAR OS BENS MATERIAIS E ESPIRITUAIS;

• TEMOS DE SEMPRE RECORDAR OS FILHOS DA AGONIA;

“Um dia, sem que o queiras, deixarás todas as coisas e valores, ante o impositivo 
da desencarnação, seguindo contigo, apenas, os valores morais legítimos, 
decorrentes dos bens materiais que converteste em esperança, alegria, progresso e 
paz, qual semeador de estrelas que, após transitar por um caminho de sombras, 
conseguiu transformá-lo numa Via-Láctea de brilhantes celestes.” Joanna de Ângelis, 

Divaldo P. Franco, em Leis Morais da Vida.
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O QUE CONTA NO BALANÇO 

DA CONTABILIDADE DIVINA

É O RESULTADO DE COMO 

APLICAMOS OS BENS QUE 

RECEBEMOS
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JESUS EM 
CASA DE 
ZAQUEU
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SALVAR O PERECIDO

4. E tendo entrado em Jericó, atravessa Jesus a cidade. E vivia nela um

homem chamado Zaqueu, e era ele um dos principais entre os

publicanos, e pessoa rica. E procurava ver Jesus, para saber; quem era,

e não o podia conseguir, por causa da muita gente, porque era

pequeno de estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o

ver, porque por ali havia de passar. E quando Jesus chegou; àquele

lugar, levantando os olhos, ali o viu, e lhe disse: Zaqueu, desce

depressa, porque importa que eu fique hoje em tua casa. E desceu ele

a toda pressa, e recebeu-o prazeroso. E vendo isto todos,

murmuravam, dizendo que tinha ido hospedar-se em casa de um

homem pecador. Entretanto Zaqueu, posto na presença do Senhor,

disse-lhe: Senhor, eu estou para dar aos pobres metade dos meus

bens, e naquilo em que eu tiver defraudado alguém, pagar-lhe-ei

quadruplicado. Sobre o que Jesus lhe disse: Hoje entrou a salvação

nesta casa, porque este também é filho de Abraão. Porque o Filho do

Homem veio buscar e salvar o que tinha perecido. (Lucas, XIX: 1-10).

Publicano era o nome dado aos 

coletores de impostos nas províncias 

do Império Romano.

Eram duas categorias principais:

1. Os publicanos gerais, que eram 

responsáveis pela renda do 

império perante o imperador 

romano;

2. Os publicanos delegados por 

estes em cada província.

Os que eram considerados pelas 

"suas rapinas e extorsões, como 

ladrões e gatunos" seriam as 

classes inferiores dos publicanos, 

sendo que, para tal, os publicanos 

gerais nomeavam nas províncias 

entre os próprios da nação a ser 

tributada. Destarte, eram odiados 

entre os judeus, um judeu que 

cobrava impostos para nação 

dominadora. 



“SERVIR A DEUS E A MAMON – VISÃO ESPÍRITA”

“Há riqueza bastante no mundo para as necessidades do homem, mas não para a sua ambição.” Gandhi, Líder Pacifista

CONSEQUÊNCIAS DA VERDADE ESPÍRITA

“O simples fato da possibilidade de
comunicar-nos com os seres do mundo
espiritual tem consequências
incalculáveis, da mais alta gravidade. É
todo um mundo que se nos revela, e que
tem tanto maior importância quando
atinge a todos os homens, sem exceção.
Generalizando-se o seu conhecimento,
não pode deixar de ocasionar uma
profunda modificação nos costumes, no
caráter, nos hábitos e nas crenças, que
tão grande influência exercem nas
relações sociais. É toda uma revolução
que se opera nas ideias; revolução tanto
maior, tanto mais poderosa quanto não
está circunscrita a um povo ou a uma
casta, mas simultaneamente se estende
ao coração de todas as classes, de todas
as nacionalidades e de todos os cultos.”
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CONSEQUÊNCIAS DA VERDADE ESPÍRITA

“Com a reencarnação, destroem-se
os preconceitos de raças e de castas,
desde que o mesmo Espírito pode
renascer rico ou pobre, grão senhor
ou proletário, amo ou servo, livre ou
escravo, homem ou mulher. De
todos os argumentos que se têm
invocado contra a injustiça da
escravidão e contra a sujeição da
mulher à lei do mais forte, não há
nenhum tão lógico como o fato
material da reencarnação. Se, pois, a
reencarnação funda sobre uma lei
natural o princípio da fraternidade
universal, funda também na mesma
lei o da igualdade de direitos sociais
e, por conseguinte, o de liberdade.”
Allan Kardec, A Gênese, 1868
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O REINO DE DEUS NA TERRA É 

OBRA LENTA DOS SÉCULOS E

DEPENDE DA AÇÃO E MODO DE 

SER DE CADA UM DE NÓS, NOS 

PEQUENOS OU GRANDES

TESTEMUNHOS DE VIDA, 

CONECTADOS À VERDADE DO 

CRISTO, COM COERÊNCIA, 

LEALDADE E INTEGRIDADE. 

COMEÇA EM NÓS, NO 

CORAÇÃO DE TODOS, E SE 

SOLIDIFICA NO EXTERIOR.
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DECÁLOGO

DO REINO
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1. Ao acordar pense no Reino antes de pensar nas coisas terrenas E ore. Peça ao Jovem
Carpinteiro que lhe dê forças para não se deixar fascinar pelos pequenos reinos dos
Homens e para amar a todos.

2. Antes de iniciar o seu dia lembre-se e grave na sua mente que tudo o que você fizer deve
ser feito em favor do Reino, mesmo no seu trabalho e nas suas mínimas obrigações
rotineiras.

3. Afaste do seu coração qualquer ressentimento contra quem quer que seja. Comece o dia
com um sentimento de gratidão a Deus pela Bênção da Vida e pela bênção maior da
compreensão do Reino.

4. Faça ou renove o seu voto de humildade, prometendo a você mesmo não ceder ao
orgulho, a vaidade, a cólera, a arrogância, a ambição, a prepotência, a violência, pois todas
essas coisas conduzem aos reinos dos homens, desviando-nos do Reino de Deus.

5. Prometa manter-se calmo e buscar a serenidade em todas as circunstâncias.
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6. Tenha confiança na verdade. Só assim você não perderá a
razão quando o injuriarem, caluniarem, disserem mentiras
a seu respeito, pois compreenderá que só a verdade
prevalece e que ela não necessita da força, da astúcia ou de
qualquer manobra para se impor.

7. Busque a pureza: Todas as coisas são puras quando as
encaramos com Amor, compreensão e pureza. Não há atos
impuros para o homem que mantém o seu coração puro. É
nossa malícia que faz impuras as coisas de Deus. Evite
sempre os excessos, que são provenientes do egoísmo,
fonte da impureza

8. Não se esqueça de que o pior dos homens é seu semelhante, seu irmão. Trate a todos com
Amor e Justiça. Mas cuidado na Justiça, que o nosso egoísmo facilmente transforma em
injustiça. E seja abundante no Amor, em que somos sempre tão pobres e avaros.

9. Não roube; não aprove o roubo; não elogie o roubo; não queira possuir mais do que o
necessário, porque para isso é preciso tirar dos outros e aumentar a miséria do Mundo, em
prejuízo da riqueza do Reino; afaste-se da corrupção do século e dê o Exemplo do Amor e da
Justiça do Reino.

10. Não se apresse nem se iluda, pois o Reino não vem por sinais exteriores; precisamos
construí-lo paciente e corajosamente no coração dos Homens, pelo nosso Exemplo. Amor,
Desapego e Pureza são os instrumentos de construção do Reino de Deus na Terra. Aprenda a
trabalhar com esses instrumentos e você ajudará a construir o Reino.

O Reino, Herculano Pires, 1946.
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