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N Ã O  S O M O S  I L H A S  E N D E U S A D A S .  
R E F L E X Õ E S  S O B R E  A  P O B R E Z A  N U M A  

P E R S P E C T I V A  C O M U N I T Á R I A .  

Pretendo trabalhar os estudos bíblicos e a teologia dos votos, mas não 
pretendo me estender muito no pensamento agostiniano, embora sejam 
precisas esclarecimentos pontuais de nosso pai. Só me interessa refletir 
sobre alguns aspectos que, por uma parte, fundamentam a vida na pobreza 
e, por outra, nos animam a vivê-la com simplicidade no dia a dia. 

Minha reflexão parte de minha própria experiência, centrada no contexto 
da vida comunitária. Importa-me, sobretudo, o porquê e como viver sendo 
pobres de fato, sem estarmos na inútil sensação de já “temos um voto de 
pobreza”, como se de por si o voto fora o mais importante. 

 

MINHA PERSPECTIVA 
Uma perspectiva entre tantas, supostamente, tendo por válidas outras 

ainda. Minha humilde pretensão centra-se na pobreza pelo reino, onde 
Deus é a máxima riqueza. 

Talvez não seja necessário dizer, mas quero lembrar, porque, sem esta 
perspectiva, minha reflexão não teria sentido. Para não nos perdermos em 
ambiguidades sobre a pobreza, devemos estar convencidos de que é um 
exercício pessoal de amor, e numa linha vertical, coloca-me com o coração no 
amor do Pai e, numa linha horizontal, com a direção voltada para o irmão. 
O que realmente importa é o amor, de um lado e antes de tudo, 
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experimentado em Deus e, por outro, expresso no serviço aos outros. O 
religioso pobre, na realidade, é rico, porque apostou na sua segurança em 
Deus, sempre firme (é fiel) e investe todo seu ser e todas suas posses 
compartilhando-os com o irmão. A partir desta decisão, a pessoa 
sabiamente “descentrada” de si mesma sente-se liberta do peso de possuir, 
para viver radical e apaixonadamente livre, porque tem em quem confiar 
(Deus) e porque investe o melhor de si mesma em quem, ao final, 
testemunhará a seu favor. 

Viver na pobreza pode ser um absurdo, se partimos da hipótese do ter 
como a garantia de minha vida. Porém brota a certeza mais reconfortante, 
quando entendemos ser necessário não é “ser donos e possuidores” de 
muitas coisas, mas sentir-nos “possuídos” por quem de verdade nos ama, 
Deus. A pobreza aposta vitalmente no “ser”, sabendo ser o “ter” um 
capricho infantil, ao se contentar temporariamente como um brinquedo, 
devendo ser esquecido ao entrar pela fé na razão madura. O pobre sabe e 
vive a certeza: não há nada como o amor do Pai. Por isso relativiza todo o 
resto. Casar-se com a “irmã pobreza” é firmar uma aliança definitiva com 
Deus. Todo o resto, pode ser muito bom sem dúvida, mas empalidece e 
pode ficar num segundo plano. Só Deus tem qualidade suficiente para ser 
o amor, a riqueza de minha vida. 

“Portanto, amarás a Iahweh teu Deus, com todo o teu coração, com toda 
a tua alma e com toda a tua força” (Dt 6,5 e Mt 22,37). O próprio de toda 
força humana é o amor, o detalhe de “com toda tua força” é um convite a 
amar seriamente, sem limites nem reservas, por se tratar de uma resposta 
generosa ao amor do Pai ao nos amar. Os textos do Deuteronômio e de 
Mateus marcam a direção e centram a vida em Deus, a quem, 
definitivamente, o coração procura e o único em quem pode descansar sem 
fadiga nem surpresas, “porque nos fizeste para ti e nosso coração está 
inquieto enquanto não descansar em ti” (Conf. 1, 1,1). 

 

POBRES PELO REINO 
O não pobre não é movido por um afã de renúncia ou privação 

(dimensão que cabe também dentro da vida de pobreza), mas na 
perspectiva da plenitude e posse. É o reino a atrair e saciar; definitivamente, 
Deus. A pobreza pelo reino marca a razão última a impulsionar o coração 
para estar sempre dependente de Deus. O reino é o ímã a atrair e mover. 
Porém o homem, desejoso de viver na pobreza, não só busca a própria 
segurança em Deus, único a encher seu vazio, mas, ao mesmo tempo, toma 
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consciência da missão confiado pelo Pai a ele, a de compartilhar e cuidar de 
seus irmãos. Por um lado, aproxima-se da fonte para pedir (porque se 
reconhece “realmente” pobre) e, por outro, está disposto a pôr sua vida e 
todo o seu a serviço dos outros (porque está decidido a “viver na pobreza”). 

Trabalhar pelo reino não é só estar aberto a uma perspectiva de futuro, 
mas a certeza de estar já construindo aqui e agora. Entretanto, quem 
constrói é o Pai, mas quer contar com nossa pobre colaboração, reduzida a 
pôr em comum o previamente recebido d’Ele. No melhor dos casos, 
devemos reconhecer com humildade ser um dom seu, obra sua, o que passa 
por nosso coração e nossas mãos. 

O autêntico pobre, que confia em Deus e anseia (entrega sua vida) pelos 
irmãos, nunca terá a sensação de estar tomado pelo vazio, de ter entregado 
tudo por nada. Melhor, desfrutará da segurança de estar firmemente 
respaldado pelo amor poderoso do Pai. Compreenderá que, na realidade, o 
importante é lançar mão livre a Deus, quem realiza sua obra e, por ele, não 
tem por que inquietar-se num afã desmedido de solucionar tudo. A pobreza 
vivida com o olhar e o coração voltados para Deus sabe reconhecer os 
limites da própria capacidade, vive com paixão a entrega e, ao mesmo 
tempo, com humildade põe-se ao serviço de Deus a favor dos irmãos. O 
pobre é paciente, porque entende a condição humana e os modos de atuar 
de Deus. Definitivamente, o pobre sabe ocupar o posto que lhe é próprio no 
plano providente do Pai. E o ocupa com coragem e humildade. O pobre 
sempre revela Deus, e Deus conta com a docilidade do pobre. Assim se vai 
forjando o reino pouco a pouco. 

 

FUNDAMENTO CRISTOLÓGICO 
A motivação de amor a Cristo constrói o conselho evangélico da pobreza 

que, sem esta motivação, viver na pobreza seria um simples exercício 
ascético. Viver na pobreza é expressão objetiva do amor pessoal pelo Cristo. 
A renúncia exigida por esta forma de vida é algo secundário. O formal é a 
entrega pessoal, o amor. E o material, a renúncia levada consigo 
inevitavelmente. 

Para o religioso, essa “dedicação absoluta ao Reino” (ET 3), convertida 
em estilo de vida e em norma de conduta, essa “doação de si mesmos que 
engloba a vida inteira (PC 1), esse “viver unicamente para Deus” (PC 5), é 
o conteúdo mais fundo da consagração religiosa, e expressa já, de alguma 
forma, sua distinção a respeito da consagração batismal e o estilo próprio 
de vida de um cristão. 
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Plenitude e renúncia 
A vida consagrada é uma realidade com um valor em si mesma, e não 

algo meramente funcional, útil para algo. Não tem seu valor e seu sentido 
último no que faz, mas em ser em si mesma, como a vida cristã tampouco se 
define por um fazer, por uma atividade específica, mas por seu ser que brota 
do batismo. E nenhuma palavra expressa melhor o ser e o conteúdo da vida 
cristã e sobretudo da vida religiosa: consagração. 

Em toda consagração podemos distinguir um duplo aspecto, um 
essencial e outro complementário. De uma parte, a doação ou entrega a Deus 
e a seu serviço. De outra, a renúncia e a separação de todo o uso profano 
das coisas ou da pessoa consagrada. Porém é preciso advertir que a 
separação e a renúncia não têm sentido em si mesmas, mas dispõem-se 
intrinsicamente à total dedicação a Deus. Na consagração, a entrega é o 
absoluto; e a renúncia, o relativo. 

Poderíamos falar de uma certa incompatibilidade de gozo ou de sabores, mas 
é preciso ressaltar, sobretudo, ser a superabundância da vida e da posse-
deleite do bem supremo o que explica a renúncia dos bens inferiores ou 
finitos, renúncia em uma outra perspectiva sempre supõe uma tensão 
dolorosa e até um verdadeiro sofrimento, comumente chamada mortificação. 

De fato, no plano teológico, não é tanto “na perspectiva do reino dos 
céus” pelo que alguns se fizeram eunucos, segundo a forte metáfora de 
Cristo (cf. Mt 19,12), mas “por causa” – autêntica e real posse – desse reino 
opera-se neles a renúncia – desinteresse, indiferença, prescindir de – às 
realidades da vida presente – ofertas e possibilidades imediatas –. Assim 
entendida, a renúncia procede de uma superabundância de vida e de bem. 
Não se trata de “esvaziar-se, ignorantemente, presos na perspectiva do que 
chegará”, mas de estar motivados e seduzidos pelo que já de fato podemos 
desfrutar, embora seja só em parte, na esperança. 

No plano real-existencial, a integração ou assimilação plena, a posse e o 
deleite dos “valores do reino” não se dão num primeiro momento. Deve-se 
contar com um processo de aprendizagem, assimilação e treinamento, 
podendo durar muito tempo, anos, talvez toda a vida. Desta luta surge a 
tensão e o sofrimento, como companheiros inseparáveis do gozo de 
consagrar-se a Deus. 

Por outra parte, no discernimento de uma vocação religiosa, é 
imprescindível compreender o chamado de Deus onde está a promessa de 
algo melhor de todo o entregado por mim. Esta promessa, por vir de Deus, 
vem com aval, tem sentido e a tornamos real pela fé. Por vir de Deus é já, 
agora mesmo, uma forma de realidade com garantia, embora nós, por nossa 
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condição peregrina, não podemos desfrutar dela totalmente, mas a partir 
da fé, velada e na esperança. Porém, isso não subtrai seu realismo e sua 
eficácia, simplesmente põe à prova nossa fé e nossa paciência, tornando-se 
aqui o mesmo. Isto é fundamental para a teologia da renúncia. Falando em 
rigor, é preciso destacar mais ainda a opção de alguns valores mais sólidos 
e definitivos que a renúncia. 

Pois bem, nós nos encontramos ante uma forma de vida – a consagrada 
– que, em seu esboço existencial, parece estar construída sobre tríplice 
negação. Existe um não referido ao outro – castidade –, um não relacionado 
aos bens do mundo criado – pobreza – e um não ante à liberdade pessoal – 
obediência –, onde o homem sem fé e materialista pauta mais facilmente 
esta forma de vida com certa patologia que com a vitória de Jesus no deserto 
ou na cruz. 

 

TOQUE AGOSTINIANO 
A consagração na vida religiosa baseia-se em que Cristo vale mais que todo 

o criado por Ele, e isto não somente abstratamente e em geral, mas 
concretamente para mim. Esta garantia e convicção fundamental é o voto 
de pobreza. A este respeito, Agostinho – adiantando-se na reclamação 
publicitária de TV: “Busque, compare e, se encontrar algo melhor, compre” – 
escreve: 

Peça o que queiras. Contudo, nada encontrarás mais estimável, nada acharás mais 
excelente que o que fez todas as coisas. Peça ao mesmo que as fez e n’Ele terás todas as 
coisas que fez.  Todas são estimáveis, porque todas são formosas, mas que coisa dar-se-
ia a si mesmo. Se encontras algo melhor, peça-o. Porém se pedes outra coisa, ou injurias e 
te prejudicas a ti mesmo ao antepor a Ele o que Ele fez, de modo que deseja dar-te a si 
mesmo o que o fez (En. in Ps. 34 s. 1,12). 

O mesmo pensamento é completado na pregação do ano 410 sobre o 
significado do martírio: 

Vós quereis saber o que Deus reserva de particular para os bons, dado que outorga 
também benefícios a maus e bons... Em poucas palavras definiu o profeta em que 
consistirá nosso galardão: ‘Eu serei seu Deus e eles serão meu povo. Eu serei seu Deus’ 
(Lv 26,12; 2Cor 6,16). Deus prometeu-nos a si mesmo como prêmio. Vejas se encontras 
algo melhor... Não peçais nenhuma outra coisa a Deus senão Deus mesmo... Não temais 
a pobreza; se nos dá Ele mesmo e nos basta (S. 332,4). 

Que minha peregrinação esteja marcada pela fome e sede de ti, para que me sacie 
com tua presença. O mundo sorri ante muitas coisas formosas, resistentes e variadas, 
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mas mais formoso é quem as fez, mais resistente, mais resplandecente, mais suave. 
Quando se manifestar tua glória, saciar-me-ei – salmo 16,15 – (S. 158, 6-7). 

Não chamamos à porta do Senhor com pedras nem com trincos nem com punhos 
nem com chutes. É a vida a chamar; é a vida a se abrir. Pede-se, se busca, se chama com 
o coração; ao coração abrir-se-á. Coração que há de ser piedoso para que sua petição, 
sua busca e sua chamada sejam adequadas. a primeira condição é amar a Deus 
gratuitamente; esta é a autêntica piedade: não buscar outra recompensa fora d’Ele, 
embora a esperemos d’Ele. Nada há melhor que Ele (S. 91,3). 

Tudo, para concluir precisamente que só Deus é o gozo que procuramos: 
Senhor, longe de mim a ideia de considerar-me feliz com qualquer dos gozos de que 

desfruto! Porque há uma classe de gozo que não se dá aos pecadores, mas àqueles que 
te servem sem pedir nada em troca. Tu mesmo és seu gozo. A felicidade consiste no 
gozo que vem de ti, que vai a ti e que se motiva em ti. Esta é a felicidade, nem mais nem 
menos. E todos os que pensam que a felicidade é outra, é claro que o tipo de gozo que 
andam buscando é outro, não o gozo autêntico (Conf. 10, 22,32), porque nos fizeste para 
ti e nosso coração está inquieto até descansar em ti (Conf. 1, 1,1). 

E comentando o Salmo 76, escreve: 
Muitos clamam ao Senhor buscando à obtenção das riquezas e o evitar danos. 

Clamam pela saúde dos seus, pela estabilidade da casa, pela felicidade temporal, pela 
dignidade humana, enfim, pela própria saúde temporal, patrimônio dos pobres. Por 
estas e por outras coisas semelhantes muitos clamam ao Senhor, mas apenas clama 
alguém pelo próprio Senhor. É muito comum ao homem desejar qualquer coisa do 
Senhor e não desejar o Senhor, como se pudesse ser mais agradável o dado do que quem 
dá (En in Ps. 76,2). 

Esta doutrina foi resumida por João Paulo II numa frase: “A pobreza 
manifesta ser Deus a única riqueza verdadeira do homem” (VC 21). 

 

DE QUE POBREZA FALAMOS? 
Há uma pobreza sofrida contra a própria vontade (imposta pelas 

circunstâncias ou pela injustiça), às vezes, inevitável. 
Tenha uma pobreza buscável e querida, como decisão e atitude consciente 

e voluntária: ninguém me proíbe e ninguém me obriga de possuir bens ou 
de prescindir deles. 

E há uma pobreza “real, constitutiva”. Seja como for, “realmente” somos 
pobres. A vida desfrutada por nós e a da que somos simplesmente 
“administradores” recebemos e não dispomos de nenhum documento a 
creditar “propriedade”. Esta vida está limitada pelo tempo e pelo espaço 
(embora desconheçamos a data e o lugar), recebemos com data de 
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caducidade e, por sua fragilidade, está exposta a todo tipo de perigos. 
Mesmo nas melhores condições e hipóteses, nossa vida dia a dia perde sua 
força, até que, no final, inevitavelmente murcha. Leva em sua própria 
identidade o chip da obsolescência. Um sem-fim de imponderáveis a vigiam 
dia e noite, como inimigos que não podemos controlar por mais que 
desejemos e invertamos os sistemas de segurança. A vida é frágil, porque 
se desenvolve num mundo frágil: elementos naturais a saltar a barreira das 
leis conhecidas ou a atuar pela força das leis físicas conhecidas ou não 
controladas por nós, e elementos manejados pela vontade humana, 
inconsciente em sua capacidade de conhecer, flutuante e inconstante em seu 
componente sensorial e afetivo, e facilmente manipulável em suas decisões. 
A fragilidade da pessoa e do mundo físico vigiam sem cessar esta vida 
temporal, inconsolável com a etiqueta hipotética de ser homens “ricos” ante 
a certeza de ser “pobres homens ou mulheres”, não podendo decidir nem 
sua origem nem seu fim. 

Pobreza “vivida” 
Trata-se de uma decisão conscientemente, não imposta. A pessoa não se 

define só nem principalmente pelo recebido, mas pelo amado e decide ser, 
“porque cada um é tal qual é seu amor” (Io. ep. tr. 2,14). Evidentemente, 
somos receptores passivos de um programa de autêntica engenharia e design 
exclusivo com sinal de identidade registrado no coração do Pai: filhos de 
Deus. Nossa vida é um dom com capacidade de desenvolvimento 
inimaginável, incluindo a tarefa de descobrir nossa identidade e o 
compromisso de ter seriamente a responsabilidade de passar a ser criadores 
ativos. 

A passagem da pobreza real e constitutiva, surgida à margem de tua 
vontade, à da pobreza vivida por amor, é tua tarefa. Depende de ti libertar-
se dos medos tidos como ameaça, para dilatar o máximo possível tuas 
possibilidades e chegar a ser recriador de tua própria história, contando 
sempre com a mão benevolente e poderosa do amor do Pai. No exercício 
inteligente e responsável (tornado próprio, é matizado pelo amor) 
alcançarás a máxima riqueza, unindo-te inequivocamente a Deus, 
renegando as ilusões das riquezas materiais, a ocuparem espaço, 
congestionando o coração, para continuar sendo pobre real, apesar de todas 
as aparências. A tentativa obsessiva de encher nosso desejo infinito com 
infinitas coisas finitas não consegue senão excitar o desejo insaciável de 
possuir; é como um cacoete compulsivo, mais do que encher e acalmar, 
incomoda e paralisa o ânimo. O armazenar bens não liberta da sensação de 
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insegurança, pelo medo de perder o possuído; além de abarrotar o espaço 
interior, impossibilitando de respirar pela prostração de tantas coisas. 

 

VIVÊNCIA DA POBREZA 
Não me proponho dizer algo novo sobre o “conceito” da pobreza 

(realidade social, voto e virtude), mas dar um zoom à nossa vida real, para 
descobrir os detalhes mais acentuados a testemunharem uma vida na 
pobreza ou, ao contrário, delatar um contentamento insustentável de viver 
na comodidade, sem referência a Deus e sem compromisso com o irmão. 
Podemos passar a vida exibindo nosso “cartão” de pobres, porque 
oficialmente “professamos”, enquanto vivemos, de fato, sem privações 
nenhuma e, o mais preocupante, dispomos de nossa vida como um bem 
pertencente a nós, sem reconhecermos as exigências no serviço aos irmãos. 

Para compreender o sentido e as exigências da vida na pobreza, é 
imprescindível superar uma visão intimista ou subjetiva, como se a pobreza 
dependesse fundamentalmente do possuído e do manipulável como objeto. 
Não se pode definir a vida de pobreza referindo-a a coisas ou objetos 
materiais, que, possuídos, maculam o coração, e dos que, renunciando a 
eles, nos sentimos libertos. O material não pode definir o valor da pessoa. 

Somos pessoas pertencentes a Deus e aos irmãos 
O olhar e a referência a Deus e aos irmãos estão baseados em toda a 

construção da pessoa; e, quando falta essa dimensão, a ignoramos ou a 
destroçamos, todos as outras tentativas de construir algo estável e com 
sentido são inúteis, não servem para nada, anulam-se por si mesmas. Pobre 
ou não se é em referência a Deus. Pobre ou não se é no contexto humano, se 
o irmão está ou não presente em teu olhar e em teu querer. 

Ou seja, à margem de Deus, tudo é pobreza “real”, embora disponhas de 
abundância de bens. “Tu te crês rico; se não tens Deus, o que tens? O outro 
parece pobre; se tem Deus, o que te falta?” (S. 78,2). “O que tem o rico, se 
não tem Deus? O que tem o pobre, se tem Deus?” (S. 85,3). Se na tua vida 
teu irmão não ocupa um lugar de destaque, não vives realmente a pobreza, 
porque tua vida não é tua, mas “de” e “para” servir teu irmão. 

Minha vida não é uma realidade desconectada de Deus e do próximo. Se 
não está conectada a Deus, morre, conquanto aparentemente continue 
biologicamente viva. E, se não está atenta ao bem do irmão, carece de 
sentido, se murcha e terminas sendo seu assassino, ao menos por omissão: 
“Onde está Abel, teu irmão?” (Gn 4,9). 
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Não dispomos de energia própria para nos manter em pé e lançar fora a 
tarefa. O mau é que tentamos suprir esta deficiência básica acumulando 
coisas que, em seu conjunto, podem dar-nos a sensação de segurança. E, de 
fato, em certo aspecto, satisfazem necessidades imediatas. Até aí estamos 
certos. Todos os bens estão ao nosso serviço: “Tudo é vosso, vós sois de 
Cristo e Cristo é de Deus (1Cor 3,23). Porém tua vida não acaba aí. O sentido 
de tua vida depende de que em todo momento tenhas claro que, sem Deus, 
não há garantia para o dia de amanhã. Por mais que desejes, não podes nem 
sequer garantir uma hora a mais em tua vida. Por isso, para ti, viver na 
pobreza significa pôr tua via nas mãos de Deus, ou seja, viver confiando n’Ele 
em tudo e para tudo, sem limites, e não em tuas coisas, em tuas reservas 
acumuladas. Se tua vida não reflete essa confiança em Deus, não vives a 
pobreza, te apoias em ti mesmo e nas coisas que possuis. Teu coração não 
descansa em Deus, o único que oferece garantia, senão em “tuas” coisas, 
escorregadias e escapando das mãos. Tenha claro, inclusive, que “tuas” 
coisas são na realidade “coisas de Deus”, querendo ou não deverás devolver 
um dia. 

Meu irmão define, em parte, minha identidade 
Não alcançastes a idade adulta se careces de sensibilidade para com o 

irmão. É o outro sensor vital medidor de minha autenticidade. Se meu 
interesse pela vida termina em mim, minha capacidade de doação e, 
definitivamente, de fecundidade, são nulas. Estou preso num turbilhão de 
egoísmo que arrasa tudo e me aniquila pouco a pouco sob o pretexto da 
autoafirmação. Em vez de crescer e amadurecer, minha vida se murcha. 

Essa atitude egocêntrica me distancia de Deus, doação geradora de vida, 
e se desentende do irmão que, para mim, é como se não existisse. Cada gesto 
de desencontro com Deus e com o irmão é um golpe contra mim mesmo. A 
falta de perspectiva altruísta na gestão de minha vida é expressão clara de 
egoísmo, e liga o alarme da intoxicação: a vida morre fechada em si mesma. 
Perdeu a capacidade de se renovar no encontro necessário com quem é “Pai 
da vida”, Deus, e no compartilhar o possuído com quem caminha ao teu 
lado, os irmãos. 

Nesta profundidade do ser aberto à transcendência (Deus) e ao encontro 
e intercâmbio com os irmãos, fundamenta-se o sentido de pobreza, que 
emerge poderoso ante à tentação surda e impenitente do cuidado obsessivo 
de si mesmo, onde só cabe o egoísmo. Urge revisar permanentemente este 
ponto de partida e a direção para aonde nos movemos. Mais importante que 
o que fazemos é tomar consciência de porque fazemos. No final, os atos brotam, 
quase sem nos dar conta, das razões profundas com que modelamos nosso 
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coração. São os critérios arraigados a guiarem nosso querer e nos levam a 
sentirmos solidários. Embora seja o mais visível nossa atuação (ou não por 
omissão), a força está no que amamos e queremos, o que realmente move. 
Meu amor é meu peso, minha identidade; e esse amor é o que me move e 
leva, como certamente sentenciou Agostinho: “Meu amor é meu peso, ele 
me leva aonde sou levado” (conf. 13, 9,10). 

Não podemos nos perder na tentativa de fazer “casuísmo”, anotando 
cada dia gestos de pobreza com que decoramos nossa fachada externa, para 
ser bem vistos. O importante realmente não se vê, mas sustenta o visto. Se 
o coração sente a presença dos irmãos ao seu lado e se comove com quem 
necessita, sempre encontrará a forma de se pôr a seu serviço, embora tenha 
de esquecer de si mesmo. Não precisará ser chamado pedindo ajuda, para 
sair a acudir, pois em seu coração já ligou o alarme. Sentindo o outro como 
parte de si mesmo, detectará por simbiose as presenças necessitadas, a 
reclamarem sua intervenção. Não é preciso ser um super-homem nem ser 
rico para sair ao encontro; basta funcionar em ti o “sentido do corpo”. Então 
estarás aberto para viver o crivo da pobreza, ou seja, do serviço. 

 

A POBREZA EM SEU CONTEXTO 
A vida na pobreza só é compreendida a partir da vivência da plenitude 

em Deus e o exemplo de Cristo que, sendo rico, se fez pobre para nos 
resgatar da miséria do pecado e nos levar ao Pai (cf. 2Cor 8,9). Nossa 
resposta a seu exemplo e convite rompe o cerco a nos atraírem e seduzirem, 
os bens materiais. 

Mais difícil, todavia, é libertar-se do apego com que nos sentimos atados 
a nós mesmos: nossos esquemas, critérios, afetos, sensibilidades e agrados. 
Encontrar-nos-emos sentido à renúncia, mas desde a contundência do já 
adquirido, ou seja, ninguém está disposto a deixar uma segurança se não é 
em troca de outra mais responsável. Por isso é tão importante viver 
frutiferamente a experiência do encontro em Deus, único bem capaz de 
encher o coração humano. 

Não é fácil para alguém, por simples ajuizamento humano, decidir 
mudar seu confortável estado de riqueza por uma oferta aparentemente tão 
pouco atrativa como a pobreza, a não ser que descubra o plus avassalador 
de uma presença sedutora e apaixonada. Deus é o único a reservar para si 
esse poder inigualável e, por isso, atreve-se a entrar em tua área reservada, 
disposto a desmontar os ídolos do teu coração. 
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Um olhar em seu sentido mais profundo, a vida na pobreza é a afirmação 
mais solene de plenitude, abundância e segurança, sob uma aparência de 
pequenez e carência de meios materiais. No pobre de verdade se revela a 
primazia e o valor sobrenatural do oculto sobre o visto. O coração do pobre 
decidiu assentar-se sobre a base segura de quem realmente o sustenta e 
enche, deixando no caminho todos os reclames a ladrarem ofertas 
incontáveis numa promessa já sabida não ser possível cumprir. O pobre na 
realidade não renuncia, mas julga a mão segura do ganhador e aposta nele 
com todas suas forças. 

Não é fácil explicar se, sossegado e livre por descobrir o tesouro de um 
deus pessoal a saciar, o pobre já não precisa se entreter entre as coisas, ou 
se, pelo contrário, o processo parte de uma análise minuciosa sobre a 
inconsistência de todo o material e transitório, para, finalmente, descansar 
em Deus. Talvez o relato de Agostinho nos dê uma pista: 

Vós, a verdadeira e suprema suavidade, as afastáveis de mim. E em vez delas 
entráveis vós... Meu coração estava livre de torturantes cuidados, de ambição, de 
ganhos, e de se revolver e esfregar na sarna das paixões. Entretinha-me em conversa 
convosco, minha Claridade, minha Riqueza, minha Salvação, Senhor, meu Deus (Conf. 
9, 1, 1). 

 

COMO VIVER A POBREZA? 
A pessoa que vive de Deus e para Deus e, portanto, está aberta a seus 

irmãos vê o mundo e suas coisas a partir de uma atalaia privilegiada sem 
os riscos de uma visão imediatista pelas próprias sombras subjetivas e pelos 
reclames impertinentes a apresentarem-se como a única verdade. Porém 
não há mais remédio senão mudar nosso redor, se queremos construir o 
reino já neste mundo e agora. A virtude da pobreza é um exercício de alto 
risco que, para se sair bem, precisa de um coração bem firme, centrado e 
liberto. Não basta ter ideias claras nem ter professado solenemente a 
pobreza nem ter algumas ações pontuais a tranquilizarem a consciência. 
Uma pobreza de entregas, prazos, ou com espaços e interesses reservados, 
não ajuda a acalmar o apetite de possuir e dispor, melhor, cria uma redoma 
pouco iluminada onde não descansa o coração nem cresce a alegria de ter 
colocado tudo nas mãos poderosas do Pai. 

Há um protocolo teórico, podendo ser resumido em poucas frases: 
1. Confiança na providência do Pai, quem nos dá o suficiente. 
2. Inteira dedicação do afeto e da vida aos bens do reino. 
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3. Emprego dos bens deste mundo numa completa funcionalidade a 
respeito das necessidades e exigências da vida de fé. 

4. Desprendimento universal afetivo e efetivo, para poder exercer 
livremente a caridade. 

Ante este programa tão exigente, é quase inevitável o conflito vital. Os 
sentidos reclamam bens consistentes, saborosos e imediatos. E, ao contrário, 
são oferecidos por um Deus sem sabor, Deus espírito, invisível e se sacia 
raras vezes. Daí, a impressão de ser roubados e o temor de carecer alguma 
coisa, o pânico ante a insegurança. Temos que ativar, não como emergência, 
mas como motor primário, a visão da fé. Sem essa luz não entenderemos 
nada. 

Vamos tentar uma aterrissagem mais ajustada possível da vida real, para 
ver as formas variadas de podermos ser testemunhas de pobreza ante um 
mundo desejoso de nadar na abundância, mas sem Deus. 

1. O ideal comunitário de pobreza pode ser resumido no “antepor as coisas 
comuns às próprias, não as próprias às comuns” (Regra 5,2). Não é nada 
estranho a pobreza ser uma resposta de amor, centrada em Deus e de 
prontidão pelos irmãos. Depois de ter colocado Deus no centro, como único 
referente incontestável (“antes de tudo, queridos irmãos, amemos a Deus”, 
Regra), o pobre deve dirigir seu olhar aos irmãos (“também ao próximo”, 
Regra), destinatários e beneficiários de sua entrega. A pobreza não é uma 
estratégia, mas o ordo amoris, tendo Deus no centro sem descuidar da 
atenção ao irmão. 

Os preceitos são dois, mas na realidade não é senão um só, expressado 
em formas e direções diferentes. A força é o amor; os destinatários, Deus e 
o próximo. Quem ama de verdade não faz distinções. 

Olha! Quando amas os membros de Cristo, amas a Cristo... Amas também o Pai. O 
amor é invisível. Elege um destes três amores; os outros amores te seguirão... 
Suponhamos que tu digas: ‘Amo o Pai e o Filho, mas só isto... só amo isto’. Enquanto, 
amas a cabeça, amas também os membros; e se não amas os membros, tampouco amas 
a cabeça (Io. ep. tr. 10,3). 

Deus é o primeiro, mas o homem está mais perto e o vemos mais 
facilmente. O amor para com este limpa os nossos olhos e nosso coração 
para ver também a Deus: 

O amor a Deus é o primeiro a ser mandado, e o amor ao próximo é o primeiro a ser 
praticado... Mas tu, que não vês a Deus, amando o próximo te farás merecedor de vê-
Lo. O amor do próximo limpa os olhos para ver a Deus (Io. ev. tr. 17,8). 
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A comunidade é o laboratório onde, livremente e expressamente, cada 
um se põe a serviço dos outros e dos projetos assumidos por todos. Aí é 
onde realmente o religioso põe todas suas forças a serviço do reino e define 
as preferências do amor: Deus e os irmãos. Este amor ordenando muda 
todas as tuas coisas no serviço aos irmãos. Esta forma de pobreza cria 
comunidades abertas, capazes de dialogar e comunicativas, porque nelas 
tudo é comum. 

2. A pobreza a partir da perspectiva da vontade se funde em parte com o 
voto de obediência. Há em nós um oculto afeto desordenado de brilhar, 
sobressair e nos converter em centro. Entregar livremente a vontade 
própria, para enxertá-la plenamente no querer de Deus e no projeto de vida e 
missão da comunidade supõe maturidade humana e uma visão de fé 
purificada. Aqui um campo mui amplo de intercâmbio e comunicação se 
abre, possível somente na simplicidade, transparência e humildade, 
tornando mais fácil a doação. Ninguém é dono da verdade exclusivamente 
e todos precisamos dos outros para percorrer juntos o caminho. 

O diálogo, construtor e expressão da comunidade, é um exercício de 
pobreza e humildade que, por sua vez, sem esquecer o dito por Paulo VI, 
definindo-o, inclusive, como “o novo nome da caridade” (ES III,26). O 
religioso humilde, agradecido reconhece seus dons como dom de Deus, está 
disposto a compartilhar seus conhecimentos e experiência com os outros 
num intercâmbio generoso levando-o a pôr em comum o aprendido e 
vivido. Esta forma de pobreza enriquece os irmãos sem empobrecer quem 
mais a dá. 

“É possível, assinala o Papa Francisco, que (do diálogo) de meu 
pensamento e do pensamento do outro possa surgir uma nova síntese capaz 
de enriquecer os dois” (AL 139). A pobreza como abertura e diálogo é um 
sinal evidente de fecundidade, por outro lado impede, dentro da pessoa, a 
corrupção do que não foi entregue. 

3. Pobreza mais profunda é a da afetividade, a pobreza do coração, 
fazendo nos estregar com o voto de virgindade consagrada. Instintivamente 
procuramos amigos, proteção, pretextos e segurança nas pessoas. Nossa 
maior riqueza é o amor, expresso na proximidade, na escuta, na atenção, no 
afeto e na entrega. No encontro com a pessoa amada descansamos e 
vivemos gozosamente a convivência. Buscar para si só o que não está 
disposto a dar é sinal de egoísmo, tornando-nos incompatíveis para a vida 
em comunidade. 

O coração desperto detecta facilmente as carências, debilidades, 
expectativas e a situação de fragilidade pela qual passa quem está a seu 
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lado. Em sua “riqueza”, rompendo o cerco da insensibilidade e da preguiça, 
sairá de si mesmo para pôr-se ao lado do irmão. Sua presença não tem por 
que ser uma resposta a todas as perguntas nem a solução para todos os 
problemas. Mas, ao menos, coloca-se a seu lado num gesto de 
compartilhamento do seu com quem precisa neste momento. 

O encontro humano, como sinal de amor, será compreensível, levará em 
conta as características e a situação pelas quais o irmão passa. Num gesto 
de humildade incompreensível, o próprio Deus se faz presente na carne 
humana, para poder sentir e se expressar em nós. 

O criador do homem se fez homem: sendo quem governa os astros, sente fome de 
pão, sede a fonte, dorme a luz, o caminho se fatiga na marcha, a verdade é acusada, o 
juiz julgado, a justiça condenada, a fortaleza debilitada, a saúde ferida, a vida morre (S. 
191, 1,1). 

Por isso, o amor nesta etapa de peregrinação tem um rosto humano. Se 
Deus quis encarnar-se (gesto supremo de pobreza e entrega), não nos 
envergonhemos de expressar nosso amor ao próximo com afeto e 
amabilidade. 

Sem palavras ou gestos não podemos expressar o que há dentro de nós. 
Toda ajuda, por outra parte, para ser real e não ficar no mero desejo 
infecundo, deve levar em conta as características do receptor; somos 
pessoas de carne e osso, simples, emocionáveis; precisamos sentir que quem 
está ao nosso lado nos ama e se interessa por nós. 

Temos de estar atentos para lutar contra a acepção de pessoas. Em nosso 
coração não há compartimentos estanques nem nos movemos em vista 
daquilo que esperamos receber em nossa entrega. Amamos e servimos 
libertos de todo interesse. Saímos de nós mesmo para dar (esse é o gesto 
claro de pobreza), não para receber. Não buscamos nada para acrescentar 
ao que já temos: saímos ao encontro do irmão, para buscar juntos, para 
celebrar juntos, para viver juntos a amizade e o amor do Pai. 

A riqueza de nossa vida em Deus, seu dom, é nossa oferta, que 
compartilhamos dentro e fora da comunidade. Às vezes, incompreensíveis, 
reclamamos aos irmãos de comunidade o que dissipamos aos punhados 
para com os de fora. Somos muito generosos, presenteamos nosso afeto, 
simpatia, atenção e tempo sem limite no serviço pastoral e em nossas 
relações externas e, ao contrário, somos avarentos com os irmãos mais 
próximos: mantemo-nos distantes, frios, calculando cada palavra ou gesto 
e nos contentamos com relações “puramente gerais”. Este comportamento 
acusa uma estranha forma de pobreza afetiva; dá a sensação de que não 
servimos com amor desinteressado, mas nos servimos de nossa posição 
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privilegiada para receber compensações afetivas. Isso não é viver com 
desapego a pobreza. 

4. A pobreza do trabalho. Deixando de lado a discussão sobre se o 
trabalho é um castigo ou uma bênção, o certo é que em certas ocasiões nos 
sentimos bem trabalhando e, às vezes, o trabalho nos parece uma carga 
insuportável. Sem levar em conta os estudos exegéticos, sempre me chamou 
a atenção o diálogo das pessoas com Jesus: 

‘Que faremos para trabalhar nas obras de Deus?’ Respondeu-lhes Jesus: 
‘A obra de Deus é que creiais naquele que ele enviou’ (Jo 6, 28-29). 

Parece que a obra mais importante confiada a nós não é precisamente um 
trabalho físico, a exigir um esforço ou desgaste em nosso corpo. Nem 
tampouco uma tarefa intelectual. Jesus assinala a fé, crer n’Ele e em seu Pai. 
A partir desta perspectiva evitamos o peso de estar pensando sempre no 
que fazer, como se nossa obrigação humana fosse mais importante que 
nosso ser filhos de Deus. A partir dessa perspectiva, devemos sentir-nos 
ricos por ser filhos de Deus, em quem depositamos todo nosso afã. Porém, 
ao mesmo tempo, nos sentimos responsáveis da vida e da sorte de nossos 
irmãos, que talvez ainda não conheçam a Deus ou sofrem em sua 
necessidade: comida, roupa, casa, trabalho, saúde, paz, companhia. 

Nossa riqueza, antes de tudo, é Deus, possuído pela fé, nos convida 
(melhor, obriga) a nos fazer compromisso, ou seja, a carregar com nossos 
irmãos – “Nós, os fortes, devemos carregar as fragilidades dos fracos e não 
buscar nossa própria satisfação” (Rm 15,1) –. Neste plano espiritual, 
material e social, nosso exercício de pobreza é ilimitado e não fica reduzido 
à simples jornada laboral, nem fica limitado pelo contexto descrito por 
Paulo ao escrever aos tessalonicenses: “Quem não quer trabalhar também 
não há de comer..., que trabalhem na tranquilidade, para ganhar o pão com 
o próprio esforço” (2Ts 3, 10-13). 

A vida é não é uma peça de museu, exposta para ser contemplada como 
um objeto valioso; é uma força que recebemos de Deus em depósito, para 
administrá-la e servi-la gratuitamente. Retê-la ou consumi-la sem 
compartilhá-la com os outros é defraudar o Pai e é um roubo aos irmãos. A 
tarefa de servi-la com agrado em diversas formas é nosso trabalho, para isso 
nos são absolutamente imprescindíveis os sentidos, as mãos, os pés, a voz, 
a atuarem como meios úteis. 

Não vamos cair no escrúpulo de medir o tempo a ser dedicado a Deus e 
aos irmãos e o reservado a nós ao longo da jornada, na semana ou no mês. 
O valor da pessoa ou o seu agir não é medido quantitativamente. Mas, sim, 
convém analisar com que intensidade amamos a Deus e aos irmãos, e até 
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que ponto estamos dispostos a pôr a própria vida e todas as nossas coisas a 
serviço de Deus e dos irmãos. Este test espiritual e humano permitir-nos-á 
descobrir se nossa vida é testemunho de pobreza e, segundo o resultado, 
saberemos em que consiste modificar nossos costumes. 

Exemplificando, aí vai uma mostra, onde não se atende diretamente o 
tempo de trabalho, mas à atitude e disponibilidade da pessoa: 

- Quanto tempo reservo para estar, escutar, compartilhar e desfrutar com 
os irmãos? 

- Quantas horas do dia dedico a passar o tempo passivamente, como 
hóspede não convidado, diante da televisão ou entretido nos meios 
(computador, celular, jornal), sem uma justificação? 

- Como atendo minha formação? Leitura de livros, artigos, ou 
participação em cursos, palestras, conferências. 

- Estou contente com a qualidade de meus encontros com Deus ou 
detecto rotina, desinteresse ou descuido? 

A resposta negativa fará disparar os alarmes e te advertirá de uma 
descompensação vital. Deves ter claro que, se não estás bem conectado a 
Deus também não sintonizas cordialmente com os irmãos, é porque teu 
coração está débil ou preso por outras ocupações secundárias. Nessas 
condições não podes dar o que os outros têm direito a esperar e a receber 
de ti. Embora te hajas esforçado em trabalhar, na realidade não investistes 
bem teu tempo e tua energia. A obra pedida Deus a ti é que creiais nele e te 
ocupes de teus irmãos. 

5. Outros testemunhos de pobreza. Por se tratar de uma realidade 
delicada e escorregadia, que busca como se dissipar sem chegar ao 
compromisso real, vou assinalar algumas frentes onde se dão ou não o 
testemunho da pobreza. 

- Vive como pobre quem está desapegado do mundo sensorial, parcial e 
pegajoso, que nos ata no prazer do uso e do saborear das coisas. O amplo 
campo do gosto no comer e no beber põe à prova nosso desapego e nos pede 
“viver a sobriedade, porque é melhor precisar de pouco do que ter muito” 
(Regra 3,5). Moderação e temperança. 

- Nosso pai detém-se em outros detalhes sobre a saúde e o alimento, 
começando com uma afirmação muito exigente onde o critério é a saúde: 
“Submetei vosso corpo com jejuns e abstinência de comida e bebida quando 
a saúde permitir” (Regra 3,1). 

- É muita engenhosa a conexão que nosso pai faz da pobreza com a 
inteligência, ao pregar sobre “não leveis bolsa no caminho”. “O que significa 
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não leveis bolsa? Não sejais sábios para vós somente. Recebe o Espírito. Em ti 
deve haver uma fonte, nunca um depósito (fons, non sacculus), de onde possa 
dar alguma coisa, não onde acumular” (s. 101,6). Esta advertência é uma 
chamada de atenção àqueles que receberam muito para dar, não para 
benefício pessoal. E, o que tens que não recebestes? (cf. 1Cor 4,7; s. 160,1). 

- Somos pobres, mas não sem esperança. Muito oportunas são as 
reflexões de santo Agostinho sobre a condição humana que, sendo muito 
deficitária, sempre encontra resposta em Deus. Débeis e frágeis, porém com 
o recurso da chamada à porta do coração do Pai, mais disposto a dar que 
nós de receber. Portanto, “mendiguemos orando ante sua porta, pois ele dá 
alimento aos pobres” (En. in Ps. 145,17). “Como um vaso trouxe minha alma 
à fonte: encha-me, pois, porque levantei minha alma a ti” (En. in Ps. 142,15). 

- Pobreza e humildade. Para moverem o coração do rico devem andar 
juntas. A humildade é como a chave do motor de arranque com a qual o 
pobre liga o coração do rico. A exigência do pobre invalida o título de 
pobreza com o que tem direito a ser ouvido e atendido: “Tu, explica 
Agostinho, sê unicamente piedoso cobrador, e embora pequeno e débil, exija 
a misericórdia” (En. in Ps. 39,2). Porém com piedade, com humildade, com 
confiança. 

 

RESUMINDO 
Somos uma mútua, uma comunidade de buscadores de Deus e 

prestadores de serviços aos irmãos. Tudo o que somos e temos, recebemos 
de Deus como empréstimo. Não nos move o afã de possuir nem de 
enriquece-nos. Decidimos viver na pobreza por amor, porque nos sentimos 
parte do único corpo do Cristo peregrino. Não nos pesa a renúncia dos bens 
materiais pela superabundância que supõe o viver seguros e protegidos 
pelo amor do Pai e a ajuda dos irmãos. 

Como exercício de pobreza tudo quanto somos e temos colocamos à 
disposição dos outros: a vida, os bens, a inteligência, a alegria, a ternura, o 
amor e todos os dons recebidos. Estamos dispostos a viver este projeto de 
coração, sem fragmentos e sem ter montante. 
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ALGUMAS PERGUNTAS 
É possível viver a pobreza, sem gozar da plenitude e saciedade de Deus 

e sem o alento dos irmãos? 
É possível viver como pobre de verdade, sem sofrer as consequências da 

pobreza? 
O que significa viver com os pobres, como os pobres e para os pobres? 
Como levar à prática este projeto para ser testemunhas críveis de 

pobreza? 
 
 

 

PEDRO MERINO CAMPROVÍN, OAR 

Monastério de Yuso 

San Millán de la Cogolla (Espanha) 

 
 



Orden dos Agostinianos Recoletos 
Instituto de Espiritualidade e História


	Página em branco
	5.pdf
	não somos ilhas endeusadas. reflexões sobre a pobreza numa perspectiva comunitária.
	Minha perspectiva
	Pobres pelo reino
	Fundamento cristológico
	Plenitude e renúncia

	Toque agostiniano
	De que pobreza falamos?
	Pobreza “vivida”

	Vivência da pobreza
	Somos pessoas pertencentes a Deus e aos irmãos
	Meu irmão define, em parte, minha identidade

	A pobreza em seu contexto
	Como viver a pobreza?
	Resumindo
	Algumas perguntas





