
Bem-aventurados os pobres em espírito... 

João prepara a vinda do Messias. Do cárcere envia mensageiros a Jesus para lhe 

perguntarem ___ “ És tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro?” (Mt 11, 3). 

Jesus responde: “Ide contar a João o que estais ouvindo e vendo: os cegos recuperam 

a vista, os coxos andam, os leprosos são purificados e os surdos ouvem, os mortos 

ressuscitam e os pobres são evangelizados” (Mt 11, 5). Usando as mesmas palavras de 

Isaías (61, 1-6), Jesus mostra que está realizando, através de milagres, os sinais do 

Reino. 

Jesus é realmente o esperado. Ele inaugura o Reino de Deus na Terra e anuncia aos 

pobres a salvação. 

Por que os pobres são os destinatários do Evangelho? Ora, a salvação não está presa a 

nenhum estado social ou econômico determinado. A pobreza em si não possui mérito 

algum. Os pobres não são melhores, nem mais piedosos ou mais virtuosos que os 

outros. 

O fato de o Evangelho ter como destinatários os pobres nada nos informa a respeito 

destes, mas sim a respeito de um Deus que se cansou de vê-los sofrer e decidiu libertá-

los. Este fato revela o rosto de Deus, cuja imagem coincide com a do rei idealizado no 

Oriente antigo, um rei que tem predileção pelos mais pobres, mais fracos, menores e 

mais carentes, que quer tornar felizes todos aqueles privados da felicidade humana. 

Inicialmente, as bem-aventuranças de Jesus supõem uma certa idéia de Deus, de sua 

realeza e de sua justiça, assumem uma perspectiva teológica: nelas Jesus fala do Deus 

dos pobres que vem estabelecer seu Reino. Desse modo, devemos entender “Bem-

aventurados os pobres porque deles é o Reino dos Céus” como “Felizes sois vós, 

pobres, porque deixareis de ser pobres, pois Deus é vosso rei e virá libertá-los”. 

Mateus reinterpreta as bem-aventuranças proclamadas por Jesus numa perspectiva 

antropológica, isto é, centrada no homem. Faz delas um programa de vida cristã. 

O termo hebraico anawin, que designa os “pobres” do ponto de vista sócio-econômico 

(cf. oráculo de Isaías), pode designar também uma atitude da alma. É neste sentido 

que Mateus entende o termo, ao exortar os fiéis à “pobreza em espírito”, isto é, a uma 

atitude espiritual feita de humildade, paciência e mansidão. “Pobres” são aqueles que 

têm os corações vazios de si mesmos e abertos para Deus, que se reconhecem 

totalmente dependentes dele. 

A “pobreza” sugere a mesma idéia que a “infância espiritual”, necessária para entrar 

no Reino. Coube a Santa Teresa do Menino Jesus  redescobrir o caminho da “infância 

espiritual”, apontado por Jesus no Evangelho: “Se não vos tornardes como crianças, 

não entrareis no Reino dos Céus” (Mt 18, 3). 



Diz-nos a Santa: “Ele (Jesus) que, nos dias de sua vida mortal, exclamava num 

transporte de alegria: ‘Meu Pai, eu vos dou graças porque escondestes estas coisas aos 

sábios e prudentes e as revelastes aos pequeninos’, queria fazer resplandecer em mim 

a sua Misericórdia; por ser pequena e fraca, abaixava-se até mim, instruía-me em 

segredo, sobre as coisas de seu amor. Ah! Se os sábios que passaram a vida a estudar 

viessem me interrogar, ficariam, sem dúvida, admirados por ver uma menina de 

catorze anos compreender os segredos da perfeição, segredos que toda a ciência deles 

não lhes pode revelar, pois para possuí-los é preciso ser pobre de espírito!...” (MA 

141). 

 


