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 Da mesma forma que a mãe de muitos filhos tem 
um cuidado especial para com o filho mais frágil, assim 
também Deus se revelou na Sagrada Escritura como Pai 
de todos os seres humanos, mas cujo coração tem uma 
atenção especial para com os pobres. “Quando houver 
um pobre em teu meio, que seja um só dos teus irmãos, 
(...) não endurecerás teu coração, nem fecharás a mão 
para com este teu irmão pobre” (Deuteronômio 15,7). A 
sobrevivência do pobre é tão cara a Deus, que Ele orienta, 
inclusive, a respeito do justo salário que lhe deve ser pago: 
“Não oprimirás um assalariado pobre... Tu lhe pagarás 
o salário a cada dia, (...) porque ele é pobre e disso 
depende a sua vida. Desse modo, ele não clamará ao 
Senhor contra ti, e em ti não haverá pecado” (Deutero-
nômio 24,14-15). Portanto, toda pessoa que explora um 
trabalhador pobre, pagando-lhe um salário injusto, comete 
pecado contra Deus.

O que significa a expressão 
“Dinheiro injusto”? O Pe. José Pagola 
explica: “neste mundo, onde o dinheiro 
vale mais do que tudo, todos nós somos 
administradores de um dinheiro injusto, 
pois todos os bens acumulados o foram 
contra a vontade do Pai que os quer distri-
buídos, partilhados. Todo dinheiro é 'in-
justo' porque convida à posse e ao acú-
mulo, contrários à vontade do Pai. Assim 

como acumular nos torna inimigos de Deus e dos irmãos, 
a redistribuição nos faz amigos de Deus e dos irmãos”.
           Concluindo, toda pessoa que deseja se tornar 
discípula de Jesus não pode fazer qualquer coisa com o 
dinheiro: há um modo de ganhar dinheiro, de gastá-lo 
e de desfrutá-lo que é injusto, porque esquece os 
mais pobres. “Quando o indivíduo entra na dinâmica de 
ganhar sempre mais e de viver sempre melhor, o dinheiro 
termina substituindo a Deus e exigindo submissão abso-
luta. Nessa vida já não reina o Deus que pede solidarieda-
de, mas o dinheiro que só busca o próprio interesse” (Pe. 
Pagola).
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 Sempre que os pobres são deixados de lado 
pelos governantes ou pelos juízes, Deus levanta a Sua 
voz na defesa deles. Assim Ele denuncia, por meio do 
profeta Amós, o pecado social de Israel: “vendem o justo 
por dinheiro e o pobre por um par de sandálias. Eles 
esmagam sobre o pó da terra a cabeça dos fracos e 
tornam torto o caminho dos pobres” (Amós 2,7).  Ainda 
por meio dos profetas, Deus afirma ser inaceitável uma 
religião que se faça de cega diante 
das injustiças sociais e de surda aos 
gritos de socorro dos necessitados 
(cf. Isaías 1,10-17; 58,3-10; Amós 
5,21-24). Enfim, o “clamor dos 
pobres” que sobe até os ouvidos de 
Deus (cf. Jó 34,28) ressoa muitas 
vezes nos Salmos (9 – 10; 22; 25; 69).       
         “Felizes os pobres em espíri-
to, porque deles é o Reino dos Céus” (Mateus 5,3). 
Jesus afirma que os pobres são os herdeiros privilegiados 
do Reino de Deus. Ele reconhece que a Sua unção o des-
tinou especialmente para “evangelizar os pobres” (Lc 
4,18). A existência de Jesus foi marcada pela pobreza, do 
começo ao fim: Belém (cf. Lucas 2,7), Nazaré (cf. Mateus 
13,55), sua vida pública (cf. Mateus 8,20); e, por fim, a 
Cruz (cf. Mateus 27,35). 

           O cuidado de Jesus para com os 
pobres passa por uma séria revisão de 
como lidamos com o dinheiro em nosso 
dia a dia. Segundo Jesus, todo dinheiro 
traz consigo o perigo da sedução, além 
de nos fechar em nós mesmos e nos 
tornar insensíveis às necessidades do 
nosso próximo. Se quisermos escapar 
dessa sedução e não nos tornar escra-
vos do dinheiro, precisamos destiná-lo 

ao socorro dos pobres. Justamente por isso, Jesus nos 
aconselha: “Fazei amigos com o Dinheiro injusto, a 
fim de que, no dia em que faltar o dinheiro, estes vos 
recebam nas moradas eternas” (Lucas 16,9). Quando 
deixarmos este mundo e não pudermos levar nenhum 
bem material conosco, quem nos receberá nas moradas 
eternas são justamente as pessoas que nós socorremos.

 Além disso, Jesus deixou claro que o serviço 
cristão aos pobres é uma exigência de justiça social, pois 
as coisas mais importantes da Lei de Deus são “a justiça, 
a misericórdia e a fidelidade” (Mateus 23,23). Desse 
modo, São Tiago apóstolo afirma: “o salário, do qual 
privastes os trabalhadores... clama, e os gritos deles 
chegaram aos ouvidos do Senhor dos exércitos” 
(Tiago 5,4).   


