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Capítulo 1

direito, cApAcidAde, hAbilidAde

Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem 
feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. 

João 1.12

Peter John Anthony Jones era um enigma. Sua história de vida, no aspecto 
humano, é muito interessante: dinâmica e atraente, mas paradoxal. 
Peter vivia em uma aldeia tranquila no interior de Shropshire, Reino 

Unido. Ele era um homem pobre, miserável, em quem se via a palavra 
pobreza escrita em todo o seu ser com letras maiúsculas, garrafais... Pelo 
menos parece que foi assim ao longo de toda a vida. 

Aos 70 anos, Peter Jones vivia sozinho em um sobrado simples de 
dois quartos. Sua propriedade não tinha hipoteca. Ele não tinha esposa 
nem filhos. Ao que parece, o Sr. Jones não tinha, de fato, nenhum 
parente! Ele não conseguia pagar suas contas e, no inverno, mal podia 
se aquecer porque não podia pagar a conta de gás. Certo ano, ele foi 
preso pelas autoridades locais por não pagar o imposto municipal. Se 
não fosse pela generosidade de um benfeitor anônimo, que leu sobre o 
caso no jornal local e pagou a fiança do Sr. Jones, ele teria cumprido 
toda a sentença na cadeia.

Jones dependia da ajuda de seus vizinhos. Ele até pedia comida a 
eles. Aparentemente, a única renda dele era uma pensão do governo. Ele 
comprava suas roupas no bazar da cidade, que ficava na rua principal. No 
Natal, os vizinhos revezavam para convidá-lo para a ceia de Natal. Todos o 
consideravam extremamente pobre e miserável. Os vizinhos achavam que 
ele mal conseguia ter suas necessidades supridas. E foi assim até que ele 
morreu por causa do frio do inverno.

Após a morte do Sr. Jones, os vizinhos ficaram chocados quando 
viram o testamento dele. Eles ficaram tão abismados, que devem ter 
pensado que estavam sonhando! Eles precisaram ver os documentos do 
banco para terem certeza de que o testamento era autêntico: ninguém 
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sabe como aquele idoso paupérrimo havia deixado 4,9 milhões de 
libras para a caridade. “Peter, um multimilionário?”, perguntaram sem 
acreditar. Como ele poderia ser tão rico e, ao mesmo tempo, tão pobre? 
Como poderia ele ter deixado no banco 4,9 milhões de libras, ao passo 
que levava uma vida escassa, necessitada e destituída de tudo, como um 
mendigo que não tinha um centavo e vivia na mais extrema pobreza? 
Sem contar ter morrido em circunstâncias terríveis, falecido em uma 
miséria abjeta, aparentemente porque não tinha como aquecer a casa!

Na verdade, Peter Jones era um mistério. Quando menino, estudou 
em colégio público e era filho único de um casal de classe média. 
Estudou Filosofia Clássica em uma universidade da Ivy League e recebeu 
o diploma de um curso superior com honras com apenas 22 anos de 
idade. Ele tinha um futuro brilhante pela frente. Não sabemos o que 
aconteceu dos seus 22 anos, quando ele se formou, aos 65, quando ele 
se mudou para um sobrado de dois quartos em Shropshire. A verdade 
é que ele recebeu essa grande fortuna depois de seus pais morrerem em 
um trágico acidente de avião. Parte do dinheiro veio da sua herança; o 
restante veio com o pagamento do seguro pelo acidente. 

Dois anos após o funeral de seus pais, Peter Jones fez um testamento 
doando toda a sua fortuna para a caridade. Então, mudou-se para 
Shropshire e passou a viver recluso. Ele obviamente sabia que tinha 
todo aquele dinheiro, pois seu testamento esclarecia e detalhava o que 
deveria ser feito com aquele montante. Mas ele decidiu não gastar um 
centavo consigo mesmo, por isso dependia da pensão do governo e da 
generosidade de vizinhos para se sustentar. Ele tomou uma decisão 
pessoal e a manteve, sabendo muito bem o que estava fazendo. 

A história de Peter Jones é igual à de um número crescente de pessoas 
no mundo inteiro. Elas foram apelidadas de “pobres milionários” pelo 
escritor que contribui com artigos para a CNN/Money, Les Christie; 
um termo que usarei neste livro. Um pobre milionário é alguém que 
possui pelo menos 1 milhão de libras, mas que, por alguma razão – por 
exemplo: ignorância (embora isso não seja desculpa), escolha pessoal 
ou problema mental –, recusa esse montante, neglicencia-o ou não 
consegue fazer uso do dinheiro em benefício próprio. Dessa forma, 
leva uma vida de pobreza. Vejamos algumas dessas histórias de vida 
fascinantes e, por vezes, bizarras. 
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Pobres milionários

Joseph Leek
A primeira pessoa da nossa lista de pobres milionários modernos é  

Joseph Leek. Nascido em 1912, ele deixou quase 1,8 milhão de dólares para 
uma instituição de caridade que provia cães-guias para cegos. Embora 
tivesse milhões em sua conta bancária, esse britânico de 99 anos viveu toda 
a sua vida como pobre, dirigindo um carro de 22 anos, vendo televisão na 
casa do vizinho para poupar energia, fazendo somente reparos essenciais 
na casa e comprando roupas de segunda em bazares de caridade. Ninguém, 
nem mesmo sua família, tinha ideia de que Leek possuía aquela riqueza 
toda! Como era de se esperar, não se sabe como ele ganhou tanto dinheiro. 
Quando ele morreu, seus familiares e vizinhos ficaram chocados quando 
souberam que ele era mesmo um milionário!

Rev. Vertrue Sharp
O Rev. Vertrue Sharp (seu nome verdadeiro) foi outro pobre milionário. 

Ministro do Evangelho, ele cultivava feno e gado, além de pregar e ensinar. 
Para o Rev. Sharp, de modo algum era difícil negar a si mesmo e fazer 
sacrifícios para ajudar os outros. Ele trabalhava muito duro e economizava 
cada centavo que ganhava. Dessa maneira, juntou uma enorme fortuna ao 
longo dos anos. Como diz o ditado: “O trabalho é a fonte de toda riqueza”.

Quando morreu, em 1999, Sharp tinha tanto dinheiro, que deixou 
seus bens, que valiam 2 milhões de dólares (sim, 2 milhões!), para o 
Hospital Infantil do Leste do Tennessee, para o Centro Médico da 
Universidade do Tennessee e para outras diversas instituições de caridade 
nos Estados Unidos.

Mary Guthrie Essame
Mais curiosa ainda é a história de Mary Guthrie Essame, uma 

enfermeira aposentada que vivia em uma antiga casa vitoriana a Leste 
de Sussex. A senhorita Essame era uma mulher solteira que levava 
uma vida modesta e de hábitos humildes. Ela se vestia com roupas de 
segunda e usava sapatos que comprava em bazares de caridade. Quando 
ela morreu, em janeiro de 2002, seus vizinhos ficaram chocados ao 

Direito, capacidade, habilidade

Desmascarando as artimanhas do inimigo.indd   23 03/10/2013   11:12:27



24

Desmascarando as artimanhas do inimigo

saber que seus bens valiam a imensa quantia de 10 milhões de dólares. 
Acredita-se que ela tenha herdado sua enorme fortuna, embora 
ninguém tenha certeza disso.

Ela deixou em testamento seus bens para uma série de instituições de 
caridade locais. A vizinha e amiga dela, Sra. Monica Unter, disse ao jornal da 
região que a senhorita Essame usava roupas tão gastas e sapatos tão velhos, 
que ninguém poderia imaginar sua real situação financeira.

Roberta Langtry
Roberta Langtry era uma filantropa anônima, professora do Nível 

Fundamental que ganhava um salário modesto em Toronto e multimilionária 
ao mesmo tempo! Antes de sua morte, ela doou mais de 3,8 milhões de 
dólares dos seus bens ao NCC (Centro de Conservação da Natureza do Canadá),  
uma instituição de caridade que compra áreas ambientais em risco e as 
transforma em reservas naturais. Ela era uma mantenedora da obra do NCC 
desde 1999. 

A Sra. Langtry fazia contribuições anônimas a pessoas que ela sabia 
que estavam passando necessidade. Os contemplados recebiam envelopes de 
um benfeitor anônimo com quantias de 25 ou 30 mil dólares. No entanto, 
seus amigos e colegas de trabalho não tinham conhecimento da sua fortuna. 

De acordo com informações, Langtry nasceu em Manitoba e começou a 
lecionar aos 16 anos. A maior parte dos seus 55 anos ela passou como professora 
e fonoaudióloga no Conselho de Educação da East York. Ela nunca se casou e 
não teve filhos. Langtry vivia na casa simples de uma tia, com quem morou 
até a morte desta no início de 1999, e, depois, viveu sozinha o resto de sua 
vida. A Associação de Professores de Alberta declarou em uma reportagem 
que o executor dos bens de Langtry supunha que ela adquirira sua fortuna 
comprando ações da IBM nos anos 1940 e 1950 e conservando-as até a morte1. 

Joe Temeczko
Outro pobre milionário que vale a pena conhecer é Joe Temeczko, um 

imigrante polonês e antigo prisioneiro de guerra que fazia bicos e todo tipo de 
trabalho manual. Ele não tinha família e morava em uma casa simples, a qual 
enchia de coisas velhas que catava nas ruas. Não se sabe como Temeczko adquiriu 
sua imensa fortuna. O fato é que ele andava pela vizinhança dele em Minneapolis 
procurando objetos que as pessoas jogavam fora para consertar e vender. 
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Segundo Les Christie2, o advogado William Wangensteen descreveu  
Temeczko como um desvairado quando o banco entrou em contato com 
aquele idoso baixinho com sotaque carregado para tentar persuadi-lo a aceitar 
a ajuda de Wangensteen, com o intuito de tornar sua conta de 1 milhão de 
dólares um investimento mais lucrativo. Até então, Wangensteen não tinha 
ideia de que aquele homem que fazia bicos, apertava as placas do escritório 
de advocacia e, durante a primavera e o verão, limpava janelas fosse tão rico. 
Wangensteen disse que Temeczko comia em instituições de caridade que 
ofereciam refeições de graça e lia jornal na banca para não ter de comprá-lo. 

As notícias dos ataques de 11 de setembro de 2001 sensibilizaram tanto 
Temeczko, que ele reescreveu seu testamento e deixou 1,4 milhão de dólares 
para a cidade de Nova Iorque. Ele morreu poucas semanas depois, em outubro 
de 2001, com 86 anos. A doação de Temeczko ajudou a financiar a renovação de 
um parque, assim como o Projeto Daffodil, no qual milhares de voluntários 
plantaram mais de 2 milhões de mudas de flores por toda a cidade de Nova 
Iorque, como um memorial vivo às vítimas daqueles ataques. 

Jack Witham
A lista dos chamados pobres milionários seria incompleta sem a 

fascinante história de Jack Witham. Ele era pensionista e levava uma vida 
pobre e reclusa em Southampton, no Reino Unido. Esse homem deixou 6 
milhões de libras para um centro infantil em seu testamento. 

Jack Witham era um combatente aposentado que vivia sozinho em cima 
da garagem de um prédio, o qual ele encheu de bagulhos que encontrava, 
ao vagar pelas feiras de produtos usados. Esse milionário discreto e 
modesto fez fortuna investindo em propriedades, e sua maior extravagância 
foi comprar um ingresso para ver um jogo de seu time de futebol do 
coração, o Southampton, cujos jogadores eram apelidados de “santos”. O  
Southampton estava na primeira divisão, a mais importante da Liga Inglesa 
de Futebol, quando Witham morreu em Southampton, em novembro de 
2004, com 79 anos. 

Uma amiga de Witham, Susanne Fry, disse ao jornal The Telegraph: 
“Jack era um homem muito discreto. Se vocês o vissem, diriam que ele 
não tinha nem onde cair morto. Ele simplesmente não gastava o dinheiro 
consigo mesmo. Eu o descreveria como excêntrico, embora o estilo de vida 
dele não fosse tão estranho assim”3.

Direito, capacidade, habilidade
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A doação dele ajudou o Centro Infantil Naomi, que fica perto de 
Winchester, Hampshire, a construir um novo centro para tratamento  
de adolescentes com doenças graves. “Foi uma tremenda surpresa. Nós não 
sabíamos de nada até que recebemos uma carta dos executores dos seus bens”, 
disse o administrador do Centro Infantil, Ray Kipling, ao The Telegraph.

Pe. Anthony Wojtus
Por último, mas não menos importante nessa estranha lista, está o 

Pe. Anthony Wojtus, um sacerdote diocesano de Wheeling-Charleston, 
West Virginia, que morreu sem deixar testamento após levar uma vida em 
condições precárias. De acordo com o Relatório católico nacional, 12 irmãos 
e irmãs, na Polônia, receberam cada um cerca de 150 mil dólares de herança 
desse padre do município de Kanawha, o qual levou uma vida pobre, embora 
tivesse 2 milhões de dólares em dinheiro guardados e aplicados4.

Allen Bleigh, chefe da Receita Federal, e sua equipe de inspetores 
investigaram por quase três anos os bens do Pe. Anthony Wojtus. Após sua 
morte, em 2007, eles descobriram que o padre milionário vivia na miséria. 
Wojtus não tinha família e não deixou herança. O município recebeu a 
guarda dos bens do padre temporariamente depois de sua morte e designou 
alguns servidores para encontrar algum parente próximo. 

Wojtus era um padre aposentado da diocese de Wheeling-Charleston, 
por isso não se sabe como ele ajuntou tamanha riqueza. Anthony Cincinati, 
vicário episcopal do clero na diocese, disse que os padres não são obrigados 
a fazer voto de pobreza, mas devem levar uma vida simples.

Ricos que se recusam a aceitar a fortuna

Também há casos de pessoas que tiveram direito a uma tremenda 
fortuna, mas se recusaram a aceitá-la, preferindo viver na pobreza. O Dr.  
Grigory “Grisha” Perelman é um desses exemplos. Dizem que ele é um gênio 
matemático, o qual ganhou fama em 2006 por, ao que parece, ter rejeitado um 
prêmio de 1 milhão de dólares e, depois, se mudado para um apartamento 
humilde em São Petersburgo, onde sobrevivia com uma pensão mensal de 
30 libras por estar desempregado5.

Não há dúvida alguma de que esse homem era brilhante. Excêntrico, 
vivia recluso e chocou o mundo quando resolveu o enigma conhecido como 
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Conjectura de Poincaré, que já durava havia um século. O Dr. Perelman tinha 
algumas economias guardadas do tempo que lecionava, mas recusou-se a 
aumentá-las com o prêmio de 1 milhão de dólares oferecido pelo Instituto 
de Matemática Clay de Cambridge, Massachusetts, por ter solucionado um 
dos sete enigmas do milênio. 

Diferentemente da história de muitos pobres milionários, temos uma 
ideia da razão pela qual Perelman tomou essa decisão inexplicável. A situação 
difícil de Grigory Perelman teve início com seu desligamento rancoroso de 
um proeminente instituto de matemática da Rússia, em 2003, o Steklov. 
Quando o instituto de São Petersburgo não o reelegeu como membro, o Dr. 
Perelman, na época com 40 anos, sentiu-se “uma pessoa totalmente inútil e 
sem talento”, disse um amigo. Ele teve uma crise de confiança e desapareceu. 

Há três motivos para se ter tanto e não querer fazer uso disso. Ignorância 
é a razão mais plausível, porque não podemos gastar o que não sabemos que é 
nosso. O segundo é a decisão consciente de não gastar nada conosco, ou, no 
caso de pessoas como o Dr. Perelman, uma decisão intencional de não aceitar 
dinheiro de modo algum. O último motivo é a falta de capacidade mental, 
o que naturalmente é uma forma de ignorância. Se fôssemos mentalmente 
incapazes, não saberíamos o que pertenceria a nós, não é verdade?

Pobres milionários espirituais

“Mas em que sentido isso tem a ver comigo?”. Você tem todo o direito de 
perguntar. “O que isso diz respeito a mim, que sou cristão?”. Bem, a verdade é que, 
em Cristo Jesus, temos o direito ou a habilidade de nos tornarmos filhos de Deus. 
No entanto, como os pobres milionários, muitos de nós não fazem uso disso.

Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, 
deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. 

João 1.12 – NVI

Quando renascemos pela fé em Jesus e passamos a fazer parte da família 
de Deus, Ele nos dá a capacidade e a habilidade para vivermos como filhos 
dEle. Esse é um direito nosso como cristãos, como pessoas que aceitaram 
Jesus como Senhor e Salvador. Isso é apenas um direito, a capacidade de se 
tornar. Nada mais. Ouso dizer: nada menos! 

Direito, capacidade, habilidade
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A palavra traduzida no texto por direito no grego é ĕxousia (pronuncia- 
-se ecsusia). Dependendo do contexto, ela pode ser traduzida como 
privilégio, capacidade, autoridade, jurisdição ou liberdade6. Trata-se da 
habilidade ou do poder com o qual somos revestidos, que nos dá a opção 
de exercê-los. Em outras palavras, um direito é apenas um poder legítimo, 
um privilégio, uma prerrogativa. Isso não significa necessariamente exercer 
esse direito. 

Capacidade é uma habilidade que ainda não foi totalmente usada. 
Como vimos na história de Peter Jones, um direito tem de ser exercido para 
valer algo, ou posto em prática por aquele que o recebeu. Em Cristo, todos 
nós começamos em pé de igualdade. No entanto, o que seremos na vida 
cristã só depende de nós. 

O que fazemos com esse direito determina até onde iremos com 
Deus. O que determina a profundidade da nossa caminhada com Ele é se a 
capacidade de vivermos como Seus filhos está adormecida ou a todo vapor. 
Em outras palavras, podemos ser pobres milionários se não tomarmos posse 
do que é nosso em Cristo. A maioria dos cristãos se enquadra na categoria de 
pobres milionários porque não consegue ser tudo o que pode ser em Jesus. 

Ignorância não é bênção, mas uma prisão

Outras quatro histórias ilustram bem essa linha de raciocínio, mas do 
ponto de vista da ignorância. São quatro casos que expressam a verdade 
de que, sem conhecermos tudo a que temos direito, não poderemos nos 
apropriar disso para uso pessoal e para o nosso próprio bem. 

A primeira história é de uma professora universitária de 77 anos que se 
chamava Jean Preston e que morreu em Oxford, no Reino Unido, em 2006. 
Ela possuía dois pequenos quadros de santos no altar vestidos com roupas 
medievais. Ela os encontrou em uma caixa de bugigangas nos Estados Unidos 
nos anos 1960, quando era curadora de manuscritos históricos em um 
museu. Ela os achou bem interessantes e contou ao seu pai, um colecionador 
amador, sobre os quadros. Ele pagou uma soma modesta por eles e deixou de 
herança para sua filha ao morrer em 1974. Os dois quadros foram encontrados 
pendurados atrás da porta do quarto de hóspedes após a morte dela. 

Depois disso, a família decidiu avaliar os quadros. O historiador de 
arte, Sr. Michael Liversidge, identificou-os como obras-primas do século 15, 
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pintadas por Fra Angelico em 1439, desaparecidas havia dois séculos!  
Fra Angelico era um frade dominicano que vivia no monastério de Fiesole, 
na Itália. As pinturas foram expostas com outros quadros similares do 
artista na igreja de São Marco, em Florença, até serem saqueadas durante 
as guerras napoleônicas durante o século 18. Seis dos oito painéis foram 
recuperados, mas a localização dos dois que restavam era considerada um 
dos grandes mistérios da arte mundial até a Srta. Jean Preston falecer. 

As duas obras de arte foram vendidas por 1,7 milhão de libras na casa 
de leilões Duke, em Dorchester, Dorset, em 19 de abril de 2007.7 Você pode 
imaginar ter duas pinturas que valem tanto dinheiro penduradas atrás da 
porta do seu quarto de hóspedes? Por que ela não fez um seguro para elas ou 
as colocou em um cofre de alta segurança, como fazem as outras pessoas que 
possuem quadros de tanto valor? A resposta é óbvia: ela não sabia o verdadeiro 
valor ou o preço dos quadros. Em outras palavras, ela era ignorante. 

Apesar de possuir esse tesouro, Jean Preston levava uma vida simples. 
Nas palavras do jornal The Guardian: “A Srta. Preston, uma expert em textos 
medievais, levava uma vida modesta, ia para todo lugar a pé ou de ônibus, 
comprava suas roupas em catálogos e comia alimentos congelados sem saber 
que tinha uma fortuna pendurada atrás da porta do quarto de hóspedes. Foi 
somente após sua morte que os painéis foram descobertos, para o espanto 
da família dela e do mundo da arte7.

Para sermos justos com a Srta. Preston, não sabemos o que ela teria 
feito se soubesse o verdadeiro valor daquelas duas obras-primas. A verdade é 
que ela levava uma vida humilde e discreta, embora pudesse ter vivido como 
milionária com todas as regalias: casas luxuosas, joias e roupas de marca, 
carros caros, as melhores comidas e bebidas e um grupo de empregados 
para servir-lhe e fazer tudo para ela. A Srta. Preston tinha um direito que 
não foi usado em benefício próprio. 

Conta-se também a história de uma mulher analfabeta que vivia 
nos Estados Unidos no século 18. Ela só teve um filho, que era muito 
rico e cuidava dela. Vivia em uma linda casa com duas empregadas, 
um mordomo e um chofer, tudo pago por seu carinhoso, dedicado e 
amoroso filho. Ele, infelizmente, morreu antes dela. Depois que ele se foi, 
o dinheiro acabou. Ela, então, passou por dificuldades e começou a levar 
uma vida de extrema pobreza. Perdeu as empregadas e mal conseguia 
aquecer a casa.

Direito, capacidade, habilidade
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Um dia, o vigário a visitou e percebeu um quadro muito peculiar 
pendurado na parede. Ele perguntou por que ela havia mandado fazer 
aquele quadro e se ela sabia o que era aquilo. Ela explicou que, após a morte 
do seu filho, recebeu um envelope do advogado dele com um lindo pedaço 
de papel. Era do seu filho e, como era a única coisa que tinha para se lembrar 
dele, ela resolveu colocá-lo em uma moldura e pendurá-lo na parede.

O vigário explicou a ela que se tratava de um cheque de 500 mil dólares, e tudo 
que ela precisava fazer era descontá-lo no banco para ter tanto dinheiro que nem 
saberia o que fazer com ele. O cheque representava o valor total de todos os bens do 
seu falecido filho, que havia deixado tudo para sua única beneficiária. Aquela senho-
ra ficou tão emocionada, que começou a chorar de alegria. Ali estava ela, vivendo 
à margem da pobreza, quando, na verdade, tinha direito a 500 mil dólares, uma 
quantia que, hoje, valeria mais de 10 milhões de dólares! Por que aquela senhora 
não exerceu seu direito de posse daquele dinheiro? A resposta é simples: ignorância. 

A terceira história aconteceu em Londres. No dia 11 de novembro de 
2010, um vaso chinês foi vendido em um leilão por 69 milhões de dólares. O 
cântaro ficou por anos no sótão da casa de um casal de irmãos em Pinner, 
subúrbio londrino. Ele foi descoberto durante uma faxina de rotina na casa. 
O casal de irmãos ficou impressionado quando o objeto foi vendido por 69 
milhões de dólares, quebrando o recorde de utensílio mais caro vendido 
em leilão. Era esperado que a peça de porcelana do século 18, da era de 
Qianlong, fosse arrematada pela soma de 800 mil a 1,2 milhão de libras ao 
bater do martelo. Acredita-se que o vaso fora adquirido por uma família 
inglesa na década de 1930, ou antes disso. O leiloeiro, Bainbridges, disse que 
nunca se soube como ele chegou ao nordeste de Londres. 

De acordo com o Jornal The Harrow Times, os donos, que herdaram o 
cântaro, não faziam ideia da fortuna que teriam quando o encontraram.8 Há 
suspeitas de que o vaso fora levado da China por um comprador particular, 
pois, ao que parece, essa foi a peça de arte chinesa vendida pelo valor mais alto 
em um leilão até hoje. Seu preço exorbitante impressionou tanto o leiloeiro 
como seus donos. Helen Poter, da Bainbridges, disse: “Eles não tinham ideia 
do que possuíam. Estavam ansiosos, mas não puderam acreditar quando o 
martelo foi batido. A irmã teve de sair da sala para tomar ar fresco”. 

Você pode imaginar ter um tesouro no valor de 69 milhões 
de dólares, capaz de mudar sua vida, estragando no seu sótão? O 
único motivo de este vaso ter sido esquecido por tantos anos no sótão 
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até ser descoberto foi a ignorância! Ninguém sabia o verdadeiro 
valor do vaso até a batida do martelo. Na verdade, o casal de irmãos 
não ficou milionário naquela fria manhã de novembro, quando  
o vaso foi vendido no leilão em Ruislip, oeste de Londres. Eles ficaram 
milionários no dia em que compraram aquela casa com todos os seus 
pertences. O fato de eles não saberem que possuíam tamanho tesouro  
é irrelevante!

Nossa última história é sobre James O’Neil, um jovem irlandês que, segundo 
relatos, nasceu em novembro de 1825. De acordo com a história, ele embarcou em 
um navio de Southampton, no Reino Unido, para os Estados Unidos na primavera 
de 1850. Ele era o primogênito de nove filhos, todos filhos de Jack e Johanna O’Neil, 
agricultores de batata que perderam tudo durante a Grande Fome.

Em 1850, James O’Neil imigrou de Shannon, na Irlanda, para Springfield, 
Illinois. Ele fugiu da fome e buscou uma vida melhor para si, com o intuito 
de depois voltar para seus parentes que sobreviveram à Grande Fome causada 
pela escassez de alimento. Ele comprou sua passagem com as economias que 
havia juntado durante toda a sua vida. Aquela foi a primeira viagem dele para 
fora do país. Depois de comprar a passagem, restou apenas dinheiro para ir 
de Nova Iorque a Springfield. Guardou alguns alimentos para comer no navio 
porque achava que a passagem só valia para a viagem e a cabine. 

Depois de quatro dias no navio, O’Neil ficou sem comida. Ele então 
pensou em ficar sem comer por alguns dias e ver o que aconteceria. Mas, 
no segundo dia, estava tão faminto, que faria qualquer coisa para conseguir 
algumas migalhas. Quando não conseguiu mais resistir à fome, foi jantar 
no restaurante. Ele pensou em comer e depois se oferecer para trabalhar 
como faxineiro na cozinha. Era uma noite de domingo. Ele teve o jantar 
mais fabuloso de toda a vida; e então esperou a conta. 

Como não vinha a conta, ele chamou uma das garçonetes à parte e a 
colocou a par da situação. Ela, então, explicou a ele que a passagem dava 
direito à alimentação, pois ele havia pagado pelo pacote completo, incluindo 
cabine e refeições. Em outras palavras, ele não precisava passar dois dias 
com fome! No dia em que comprou sua passagem e embarcou, já tinha 
direito a três refeições diárias no navio. Você pode imaginar o sofrimento 
desnecessário que ele passou por causa da sua ignorância?! 

“O que isso tem a ver comigo, que sou um cristão nascido de novo?”, 
talvez você pergunte. Tem tudo a ver! Se você ainda não percebeu, o motivo 
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mais importante de os cristãos não exercerem ou porem em prática seu 
direito em Cristo Jesus é a ignorância; ou, como diz a Bíblia, de uma forma 
mais branda, a falta de conhecimento.

O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. 
Oseias 4.6a

Veja o que Oseias constata de maneira bem clara e direta: O meu povo 
está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. É o povo de Deus, os 
filhos dEle – não os ímpios, os mortos deste mundo, mas Seu próprio povo 
que Ele remiu com o precioso sangue de Jesus – que está sendo destruído, 
aniquilado, derrotado e esmagado! Por que isso está acontecendo com os 
escolhidos do Senhor? 

A resposta é simples: porque alegam falta de tempo ou não se interessam 
em ler e estudar as Escrituras. Como consequência, demonstram uma 
vergonhosa falta de conhecimento e entendimento. A palavra destruído 
aqui significa derrota em todas as áreas – sonhos frustrados e vidas 
arruinadas. Também significa prisão e escravidão do pecado, assim como 
a incapacidade de alcançar qualquer objetivo. A palavra destruído denota 
vida de pobreza, falta de realizações e incapacidade de descobrir ou 
cumprir seu propósito de vida. 

A tragédia – também diria a catástrofe – da vida, hoje em dia, é o povo 
de Deus simplesmente não saber quem é em Cristo Jesus. A pessoa busca 
ser alguém na vida, mas vive uma mentira. Um dos truques do inimigo é 
afastá-la dessa verdade crucial e impedi-la de entender o poder e o propósito 
da salvação. É imprescindível sabermos o que somos e o que possuímos em 
Cristo. Tal conhecimento está disponível gratuitamente a nós nas Escrituras. 
A ignorância para o cristão não é uma bênção; são cadeias e prisão. 

A fome se cura com comida, assim como a ignorância, com o estudo.
Provérbio chinês

A pergunta que me vem à mente é: “Como podemos alcançar esse 
conhecimento e entendimento?”. Nas palavras do provérbio chinês, 
como alguém pode curar a ignorância? A resposta resumida é que o 
conhecimento vem da revelação por meio do estudo das Escrituras. Isso é 
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para aqueles que estão dispostos a fazer um pouco mais, o que os distingue 
das pessoas comuns e os torna extraordinários; para aqueles que anseiam 
conhecer o Senhor, Seus caminhos, Seus princípios; desejam mais de Deus do  
que o pão de cada dia; para aqueles que têm sede de justiça; para aqueles que 
são realmente sérios no que diz respeito a ter um encontro com o Pai e O 
desejam mais do que tudo:

  
“Quando vocês me buscarem, me encontrarão. Sim, quando me 
buscarem de todo o coração e em primeiro lugar, dou a vocês a 
certeza de que não vão se decepcionar”. É o decreto do Eterno.

Jeremias 29.13,14a – A Mensagem

Em outras palavras, esse conhecimento primordial só está disponível 
àqueles que clamam a Deus e que cavam fundo.

Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catadupas; 
todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim.

Salmo 42.7 – ARC

O conhecimento está disponível àqueles que pedem: ou seja, àqueles que 
pedem, buscam e batem (Mt 7.7,8). A razão é muito simples: quando pedimos 
antes, recebemos; quando buscamos de todo o coração, encontramos; e, 
quando batemos com persistência, a porta se abre. É necessário ter fé, desejo 
e perseverança. Essa é uma combinação invencível. 

Não basta apenas pedir, buscar e bater; você também deve tomar posse. 
Precisa dar valor e agradecer por aquilo que recebe, além de guardar bem o 
que encontra e pôr em prática o que possui. Quando a porta se abre, você deve 
entrar na mesma hora. “Como? Verbalizando a verdade. Reconhecendo que 
ela pertence a você. Deixando que a Palavra de Deus se torne uma só carne 
com você e faça parte da sua rotina todos os dias. 

O apóstolo Paulo expressou isso de modo magistral em sua epístola  
a Filemom:

Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no 
pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo.

Filemom 1.6 – NVI

Direito, capacidade, habilidade
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A Palavra pode se tornar uma verdade em sua vida. Todos os recursos 
celestiais estão à sua disposição. Deus lhe deu todas as coisas para que você 
desfrute delas em Cristo Jesus. Ele quer e já está pronto para caminhar ao 
seu lado para sempre. Você está pronto para caminhar com Ele? Você está 
com a “faca e o queijo nas mãos”. 

Alimento espiritual para sua reflexão
•	 Você está em Jesus?
•	 Está exercitando seu direito de ser filho de Deus?
•	 Quais são os outros direitos que você tem em Cristo?
•	 Você é um pobre milionário espiritual?
•	 Como você tem guardado o que Deus lhe tem dado?
•	 Qual a solução para a cura da ignorância?
•	 Você já percebeu que a diferença entre uma pessoa comum e outra 

incomum é que esta sempre faz um pouquinho a mais? 
•	 Você tem demonstrado fé, desejo e perseverança?

Pedidos de oração
•	 Senhor, dá-me fome de Cristo e sede da Tua justiça. Sê em minha 

vida uma força propulsora que não pode ser impedida, uma chama 
que não pode ser apagada.

•	 Deus, abre meus olhos para que eu me veja como Tu me vês.
•	 Senhor, ensina-me Teus princípios.
•	 Pai, ajuda-me, para que eu não seja um pobre milionário espiritual. 

Áreas de ataque
•	 Se você não é cristão, mas deseja sê-lo, convide Jesus para entrar no 

seu coração e peça a Ele que Se torne seu Senhor e Salvador. Para 
isso, neste momento, você precisa fazer a oração de confissão. Leia 
em voz alta então: “Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. 
Creio de coração que Tu morreste por meus pecados e ressuscitaste 
para me justificar. Tua Palavra diz em Romanos 10.9: Se, com a tua 
boca, confessares Jesus como Senhor e, em teu coração, creres que Deus 
o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Eu confesso com minha 
boca que Tu és meu Senhor e Salvador. Peço a Ti que entres no meu 
coração e me faças uma nova criatura. Obrigado, Senhor Jesus, por 
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me salvares. Escreva meu nome no Livro da Vida. Eu oro em Nome 
de Jesus. Amém!”. Se você fez essa oração com sinceridade, de todo 
o seu coração, você agora é um filho de Deus. Parabéns! Se você 
ainda não tem uma Bíblia, compre uma e comece a lê-la a partir do 
evangelho de João. Além disso, procure uma igreja evangélica e seja 
membro dela para que você possa crescer na fé. 

•	 Se você é cristão, volte a dedicar sua vida a Deus e a adorá-Lo.
•	 Decida, hoje mesmo, passar mais tempo com o Pai, tendo comunhão 

diariamente com Ele. Se você separar dez minutos para ficar com 
Ele, fique 20. Se você separar 15 minutos, fique meia hora. Se separar 
meia hora, fique com Ele uma hora. 
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