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Sobre a POBREZA material e DE ESPÍRITO 
 

 
POBREZA material 
 

O conceito de pobreza está normalmente associado a uma escassez de recursos financeiros 

que, não incomumente, impossibilita ou dificulta em muito que o ser humano obtenha o mínimo 

necessário para suprir as suas necessidades básicas, como a alimentação, habitação e vestuário. 

Entretanto, essa pobreza material é, em diversas religiões ou ordens religiosas, considerada como 

uma necessidade ou um instrumento que facilita o desenvolvimento espiritual e/ou moral do jovem 

aspirante. Por exemplo, os monges budistas e os hindus fazem o voto de pobreza, e dentro da Igreja 

Católica, e também na Ortodoxa, várias ordens possuem tal voto, sendo as mais populares a adotarem 

a pobreza como em seu estilo de vida os Beneditinos (Século VI), os Franciscanos (Século XIII), 

Dominicanos (Século XIII - São Domingos foi fortemente influenciado por São Francisco de Assis) 

e os Jesuítas (Século XVI).  

 As origens desse pensamento que trata sobre o benefício da pobreza material no 

desenvolvimento espiritual do homem se perde na antiguidade, está presente em diversas religiões, 

em épocas e localidades tão distintas e tão afastadas, e mesmo sem qualquer contato provável entre 

si, que sugerem indubitavelmente uma inspiração de fonte espiritual. Mais ligada à nossa realidade 

do mundo ocidental, temos o exemplo do antigo testamento, que está repleto de referências à pobreza 

ou ao pobre como uma condição positiva na maioria das suas referências. Chama particular atenção, 

no antigo testamento, as passagens do livro dos Salmos: 

 

“Estendei a mão e não vos esqueçais dos pobres” Salmos 10:12 

“Os pobres comerão e serão saciados...” Salmos 22:26 

“Ele se apiedará do pobre e do indigente” Salmos 72:13 

“Porque ele se põe à direita do pobre, para o salvar dos que o condenam” Salmos 109:31 

“Abençoarei copiosamente sua subsistência, fartarei de pão os seus pobres” Salmos 132:15 

 

Mais recentemente, nosso mestre Papus dizia: “Nossa principal razão de ser é ter o desprezo 

pelas riquezas; mas isso ainda não entrou em nossos hábitos”. 
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a pobreza de espírito 
 

Porém, se a pobreza material pode trazer seus benefícios para o desenvolvimento espiritual, o 

mesmo não pode ser dito daqueles que são pobres de pensamentos, de boas ações e de boas intenções. 

A esse grupo de pessoas irei me referir de agora em diante como “pobres de espírito”. Mas, antes de 

tudo, gostaria de reafirmar que não me esqueço que às vezes um sentido positivo frequentemente é 

atribuído ao termo “pobre de espírito” e que está baseado em uma versão popular da tradução da 

Bíblia, conhecida como a versão Almeida Corrigida e Revisada Fiel, onde na clássica passagem do 

sermão da montanha, descrita pelo livro de Mateus 5:3, se lê: “Felizes os pobres de Espírito, porque 

deles é o Reino dos Céus”.  Em traduções de outras versões lê-se: 

 

• Bem Aventurados os humildes de espírito, porque deles é o Reino dos Céus (Almeida 

Revisada Imprensa Bíblica; e Sociedade Bíblica Britânica) 

• Bem Aventurados os pobres em espírito, porque deles é o Reino dos Céus (Nova versão 

internacional) 

• Bem Aventurados os que tem um coração pobre, porque deles é o Reino dos Céus (Versão 

Católica) 

• Bem aventurados os pobres no espírito, porque deles é o Reino dos Céus (Bíblia de Jerusalém)  

 

Essas diferenças entre versões podem ser observadas mesmo em traduções de outras línguas e em 

versões mais antigas da Bíblia, como ocorre na versão Grega, língua que acredita-se tenha sido escrita 

a grande maioria dos livros da Bíblia. Por exemplo, na Grega moderna lemos na referida passagem a 

palavra πτωχοι, que se traduz como “pobres”, enquanto na versão conhecida como Textus Receptus 

se lê πραεις, que se traduz para o Português como “mansos”.  Porém, e mais uma vez, o sentido 

utilizado daqui em diante versará sobre a ausência de boas qualidades espirituais e, portanto, o sentido 

negativo da pobreza de espírito. 

 

A origem da pobreza de espírito e a persistência do erro 
 

Assim como tudo que aflige a humanidade, a origem da pobreza de espírito tem seu início 

com a queda do Homem. Ao descer à terra os seres humanos se degeneraram, deixando 

progressivamente para trás a grande maioria das qualidades e virtudes que possuíam, incluindo uma 

visão e um contato mais íntimo com a Divindade. Para tornar o problema mais complexo, mesmo 

mais dramático, o mundo terrestre do qual nós passamos a fazer parte, faz todo o esforço possível 

para nos manter presos aqui pelo maior tempo que for possível. E o tem feito com relativo sucesso. 

Ele se utiliza de pontos frágeis da humanidade, estimulando os nossos 5 sentidos com os diversos 
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tipos de prazeres materiais que vem associados a cada um deles, e junto da nossa falta de visão e 

contato com o mundo espiritual que nos permitiria discernir o correto do incorreto, leva-nos a uma 

intensificação do sentimento de apego aos prazeres fúteis e momentâneos do mundo material. Essas 

sensações momentaneamente agradáveis no mundo material mantém nosso pensamento afastado da 

espiritualidade, estagnando nosso crescimento.  

 Durante o último século evoluímos consideravelmente no campo da ciência material, e hoje 

podemos fazer coisas inimagináveis para as pessoas do início do século XX. Mas infelizmente, todo 

esse crescimento não se acompanhou de uma evolução espiritual. Ao contrário, graças a condutas 

anômalas daqueles que lideram as diferentes religiões do mundo, a religião ou caiu em lentamente 

em descrença ou teve seu lado incoerente e irracional de fanatismo acentuado. Atos de selvageria 

realizados em nome da religião nos fazem recuar centenas de anos no tempo e nos sentir de volta na 

obscura era medieval. Hoje, desafortunadamente a maioria das pessoas utiliza essas novas tecnologias 

quase que exclusivamente para o estímulo e gratificação de seus sentidos materiais ou para satisfazer 

seu fanatismo religioso. Como filhos de Deus, qual a solução dessa pobreza de espírito que assola 

nosso planeta? Permitir que o Homem tenha uma visão, ou mesmo um vislumbre do mundo Divino 

não facilitaria todo o processo de reconhecimento de nossos erros? Não faria isso com que nós 

mudássemos nossa atitude? 

Ainda que a resposta a essa pergunta não esteja completamente clara na minha mente, e talvez 

mesmo para a maioria de nós, não é difícil intuir uma importante consideração: se tivéssemos 

consciência dos nossos erros passados sem antes ter evoluído e se preparado para esse momento, ao 

tomarmos ciência da nossa precária situação e posição atual perante o Criador, nossa vergonha 

provavelmente seria tão grande que ficaríamos petrificados, não teríamos talvez força  para progredir 

um milímetro que fosse. As taxas de suicídio provavelmente seriam bem elevadas, e as consequências 

para todos seriam muito piores do que a atual situação onde permanecemos com a nossa visão 

limitada.   

 

Sobre as virtudes que faltam 
 

A tendência natural de um homem que possui pouco ou nenhum contato com a espiritualidade, 

somado ao fato já citado de que ele tem os seus sentidos materiais constantemente estimulados pelo 

meio que o cerca, é permanecer ou mesmo se aprofundar no abismo em que atualmente ele se 

encontra. E quais são os defeitos marcantes do pobre de espírito? O reconhecimento desses defeitos 

é essencial para a batalha que travaremos contra essa situação catastrófica que a pobreza de espírito 

conduz. Inúmeros são os defeitos que podem existir em um ser humano, e se eu passasse semanas 

procurando citar todos provavelmente esqueceria de citar metade que outra pessoa poderia se 

recordar. Mas todos eles defeitos foram demonstrados ser, direta ou indiretamente, relacionados ou 
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derivados de 7 defeitos principais. Esses defeitos foram descritos séculos atrás por S. Tomás de 

Aquino: são eles o orgulho, a preguiça, a ira, a inveja, a gula, a luxúria e a avareza.  

 Esses defeitos, entretanto, são comuns e estão presentes na grande maioria da população, 

mesmo naquelas mais evoluídas. Então de que maneira podemos definir a pobreza de espírito em um 

determinado indivíduo? Quando a intensidade com que um ou mais desses defeitos se manifesta é tão 

acentuada a ponto de excluir quase por completo o amor ao próximo, nesse ponto a pobreza de espírito 

tem sua manifestação caracterização bem clara para qualquer um de nós. A relação desses efeitos em 

sua máxima potência com a ausência de amor ao próprio não é difícil de concluir: O orgulhoso é 

incapaz de reconhecer qualidades no seu próximo; o preguiçoso incapacitado de mover uma palha 

pelo próximo; o irado não consegue jamais resolver qualquer situação sem utilizar sua agressividade 

para tentar esmagar seu próximo; o invejoso só deseja o mal e jamais aceita o sucesso ou bem estar 

daquele que está ao seu redor; o guloso só se preocupa em saciar suas necessidades e é incapaz de 

dividir o que possui com aquele que é necessitado e mesmo perceber suas carências; o luxurioso  não 

se importa em destruir famílias pela sua busca insaciável pelo prazer; e o avarento, que não se importa 

em tomar qualquer medida para obter a qualquer custo aquilo que não lhe pertence.  

 

Ferramentas para combater o desenvolvimento/manutenção da pobreza de espírito 
 

Não fosse a intervenção divina, com entre outras coisas o envio, de tempos e tempos, de almas 

evoluídas à terra para trazer Luz para a humanidade, o homem provavelmente permaneceria por toda 

a eternidade nas trevas. Graças aos ensinamentos e exemplos de vida dessas personalidades notáveis, 

aprendemos ou, mesmo antes de aprender, somos orientados a como evitar o mal e desenvolver as 

virtudes necessárias para a nossa regeneração e para o almejado retorno ao caminho do qual um dia 

nos desviamos. As ferramentas com que temos que trabalhar varia conforme o grau de compreensão 

e evolução individual, de maneira análoga à que observamos ocasionalmente no mundo material: 

antes de lapidar as joias mais raras com as melhores ferramentas, o aprendiz de joalheiro precisar usar 

repetidamente as ferramentas mais simples nas pedras mais ordinárias.  

 Uma das ferramentas mais simples, e ao mesmo tempo mais efetivas, para começar a mudar 

um pobre de espírito são as religiões. Por exemplo, no mundo judaico-cristão (para usar um exemplo 

que é de mais fácil compreensão para nós no ocidente), ao aceitar fazer parte de qualquer religião que 

tenha o antigo testamento como parte do seu livro sagrado será exposto, ensinado e relembrado a todo 

momento a seguir as leis escritas em pedra no Monte Sinai. Os 10 mandamentos ditados por Deus à 

Moisés são ao mesmo tempo de fácil compreensão e primordial para o crescimento interior. 

Posteriormente, conforme nos aperfeiçoamos, novos conceitos (todos em linha com os 

mandamentos), vão surgindo para despertar outros sentidos, sentimentos e atitudes naquele que era/é 

pobre de espírito. Tradicionalmente, aprendemos que as virtudes capitais servem como contraponto 
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dos defeitos capitais, e ajudariam a combater cada um desses defeitos. Isso é verdade, mas existe 

alguma delas que se destaque? 

 

Caridade para com os pobres de espírito 
 

Utilizando das palavras de S. Tomás de Aquino, nenhuma virtude é possível sem a Caridade. 

Caridade aqui representando um ato sincero de amor ao próximo, de preocupação pelos seus 

problemas, um interesse desinteressado, ou seja, sem tirar qualquer vantagem do sentimento ou ação 

para quem a ação é direcionada.  

 A caridade, é a mãe de todas as outras virtudes e sempre está ao alcance de todos: não é 

necessário possuir grandes riquezas materiais para doação, isso não é e jamais será caridade se não 

for feito de coração e com as melhores das intenções. A caridade está presente também em diversos 

atos pequenos, mas importantes, que podem ocorrer dentro do nosso dia a dia: variando de uma 

palavra amigável ou de alívio para aquele que passa por dificuldades, a uma oração silenciosa e bem-

intencionada para os necessitados e a doação de mantimentos, roupas ou qualquer outro bem para 

aqueles necessitados. A caridade pode ser adaptada, por assim dizer, à profissão ou atividade cada 

um de nós.  

 

• Os religiosos podem e supostamente deveriam todos exercer sua caridade através do ouvir e 

do aconselhar, da oração e das suas ações;  

• Líderes, grandes empresários, atores ou pessoas que tem grande influência sobre um grande 

número de pessoas podem exercer sua caridade também ao servir de bom exemplo para 

aqueles que o admiram, ou ao permitir condições justas e igualitárias de crescimento para os 

que estão sob sua responsabilidade. 

• Para os que trabalham na área de saúde não é difícil imaginar as grandes possibilidades e 

oportunidades para a realização da caridade. Ao mesmo tempo correm o grande risco de se 

acostumarem com o sofrimento alheio e perder a sensibilidade com a dor do próximo.  

 

Assim podemos em cada profissão encontrar uma maneira mais fácil, adaptável para a sua 

atividade, de exercermos a caridade. Essa caridade deve ser direcionada principalmente para aqueles 

que mais precisam, as pessoas com pobreza de espírito. Isso nem sempre é simples, já que 

frequentemente o comportamento desse tipo de pessoa gera revolta ou mesmo uma certa repulsão. 

Mas não devemos nos esquecer que quanto maior a dificuldade em vencer um obstáculo maior a 

recompensa para todos. A alegria do pai com o retorno do filho pródigo nos dá esse belo exemplo.  

Não devemos perder a esperança de jamais reconquistar ou despertar o bem em nosso 

próximo, lembremo-nos que o afastamento do ser humano para com a Divindade é ilusório, nós 

simplesmente aumentamos a nossa cegueira ao persistir em nossos erros, mas a Divindade nunca saiu 
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de dentro de cada um de nós: “A Luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a compreenderam” 

João 1:5. 

 
FIM 

 


