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Introdução
Evágrio do Ponto (ou Evágrio Pôntico, em grego Euagrios Pontikos; c. 346 no Ponto - 399/400
no Egito) foi um escritor, asceta e monge cristão.
Evágrio dirigiu-se ao Egipto, a “Pátria dos Monges”, a fim de ver a experiência desses homens
no deserto, e acabou por se juntar a uma comunidade monástica do Baixo Egipto. Seguidor das
doutrinas de Orígenes, foi por diversas vezes condenado – de fato, Evágrio teve importante
papel na difusão do Origenismo entre os monges do deserto egípcio, tendo-se tornado líder de
uma corrente monástica origenista.
Apesar disso, Evágrio trouxe um aspecto positivo para a Igreja. Da sua vivência com os monges,
traçou as principais doenças espirituais que os afligiam – os oito males do corpo; esta doutrina
foi conhecida de João Cassiano, que a divulgou pelo Oriente
De acordo com o livro Sacred Origins of Profound Things (Origens Sagradas de Coisas Profundas),
o monge Evágrio do Ponto teria escrito uma lista de oito crimes e "paixões" humanas, em ordem
crescente de importância (ou gravidade) e o papa Gregório l os reduziu a sete, sendo eles:
Gula
Avareza
Luxúria (ligado à Vaidade)
Ira
Melancolia
Acídia (ou Preguiça Espiritual)
Orgulho

Mais tarde, outros teólogos, entre eles, Tomás de Aquino analisaram novamente a gravidade dos
pecados e fizeram mais uma lista. No século XVll, a igreja substituiu melancolia considerado um
pecado demasiadamente vago, por preguiça.
Assim, atualmente aceita-se a seguinte lista dos sete pecados capitais:

Soberba - Inveja - Ira - Preguiça - Avareza - Gula - Luxúria
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CAPITAIS

se7e
PECADOS

AVAREZA

É o apego excessivo e descontrolado pelos bens materiais e pelo dinheiro, priorizando-os e
deixando Deus em segundo plano. É considerado o pecado mais tolo por se firmar em
possibilidades.
Na concepção cristã, a avareza é considerada um dos sete pecados capitais, pois o avarento
prefere os bens materiais ao convívio com Deus. Neste sentido, o pecado da avareza conduz à
idolatria, que significa tratar algo, que não é Deus, como se fosse deus.
Avareza, no cristianismo, é sinônimo de ganância, ou seja, é a vontade exagerada de possuir
qualquer coisa. Mais caracteristicamente é um desejo descontrolado, uma cobiça de bens
materiais e dinheiro, ganância. Mas existe também avareza por informação ou por indíviduos,
por exemplo.
Para o avaro, os bens materiais deixam de ser um meio para aquisição de bens e serviços e
para a satisfação das necessidades, mas um fim em si.
A avareza opõe-se à virtude da generosidade.
Ainda de acordo com a definição usual, valores imateriais como a inteligência, cultura, arte,
beleza e amor não existem para o avarento, pois tais elementos são abstratos e não podem ser
convertidos em dinheiro.
O avarento renega aos próprios desejos e necessidades para ter apenas uma possibilidade de
gozar do fato de poder possuir um pouco mais de dinheiro em suas economias.
"Há homens nascidos para possuir e que sabem vivificar tudo o que possuem. Outros não o
sabem; a sua riqueza falta graça; parece um compromisso firmado com seu caráter. Dir-se-ia
que roubam os próprios dividendos. Deveriam possuir aqueles que sabem administrar, não os
que acumulam e dissimulam, não aqueles que quanto mais possuem, mais mendicantes se
mostram, porém aqueles cuja atividade dá trabalho a maior número, abre caminho para todos".
(Ralph Waldo Emerson, A conduta para vida, p. 71).
"A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais; ao que retém mais do que é justo,
ser-lhe-á em pura perda." Provérbios 11, 24.
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Avareza vem do latim avere. Segundo o dicionário Aurélio, avareza significa excessivo e sórdido apego ao dinheiro;
falta de generosidade e mesquinhez. Entende-se por sórdido quem denota o emprego de meios degradantes e baixos
para alcançar um fim. Você conhece alguém assim?
Convivemos diariamente com pessoas que cometem esse pecado capital. A avareza pode gerar outras atitudes
negativas: a desumanidade derivada do excesso de apego, a inquietude que impõe preocupações e cuidados
excessivos, proveniente da necessidade de juntar bens para si. Está ainda relacionada com os enganos, a falsidade e a
mentira, na tentativa de enganar para lucrar. Segundo o conceito cristão, o homem se preocupa em acumular bens
que não conseguirá levar para o céu (paraíso). O lema de quem comete a avareza é: "Quanto mais tenho, mais
quero".
Avareza no trabalho
No trabalho podemos encontrar essa característica em líderes "avaro" em relação à comunicação, levando ao slogan:
"Não tenho confiança em ninguém", monopolizando as informações que lhe chegam às mãos, por não conseguirem
lidar com a diversidade, com a transparência, entrando num clima defensivo. Assim, não "conseguem" comunicar-se
com a equipe, que acaba por não compreender as idéias e instruções, pois na verdade, não são passadas claramente,
onde o líder deseja deter a informação para si, provocando deturpações e conflitos nas tarefas do dia-a-dia. A equipe
tende a perder a confiança nas decisões e atitudes do líder. Em termos de gestão de pessoas podemos apontar a
tendência à centralização como gesto avarento nas organizações.
Avareza define-se ainda como estar excessivamente apegado a alguma coisa levando a um grande medo de faltar,
uma percepção de escassez; que pode ter sua origem na infância, onde quando crianças passaram muitas privações,
sendo muito comum a privação alimentar. Podemos verificar isso em pessoas que sempre fazem ou compram
comida mais do que o necessário, com medo, ainda que inconsciente, de faltar. Outra reação muito comum é não
permitir que ninguém, principalmente as crianças, deixem comida em seus pratos, obrigando-as a comer tudo que foi
colocado. Tudo isso pode gerar adultos que comem em excesso, cometendo outro pecado capital: a gula.
A avareza é o produto de uma necessidade que se encontra na intimidade da psique (mente) humana. Ela tenta
disfarçar o conflito com a busca de bens, mas nunca consegue suprir a sensação de carência, sendo um dos fatores
que faz com que a pessoa sinta uma insatisfação constante, buscando cada vez mais adquirir bens, acreditando que
com a próxima conquista sentirá satisfação, o que nunca ocorre.
O dinheiro pode passar a ser ainda uma fonte absoluta de poder, pois em muitas famílias e na sociedade como um
todo, quem ganha mais parece ter o direito de reivindicar sua autoridade e poder, o que também leva à soberba.
A riqueza pode ser um dos instrumentos com o qual se manipula as pessoas, controlando-as e fazendo-as agir do
modo muito distante do que na verdade desejam. Em muitos casos pode até influenciar a escolha da profissão,
fazendo com que a pessoa busque uma profissão tida como tradicional e de maior valorização social, em detrimento
de sua vocação interna, sem se dar conta que ao longo do tempo, poderá ser mais uma fonte de insatisfação.
Há casos, ainda hoje, em que muitos casais se casam não por amor, mas para se unir a alguém que lhes proporcione
um status social, um nome, uma posição, sem levar em conta os reais sentimentos da alma.
É uma falta de contato com o mundo interno, gerando uma busca incessante por tudo que é externo, pois acredita
que dentro dela não há nada, como se houvesse um imenso vazio que só poderá ser preenchido por algo que venha
de fora. O que gera a necessidade de ostentação, ou seja, a ilusão de querer ter êxito diante do mundo e não dentro
de si mesmo. A ilusão nada mais é do que uma defesa contra uma realidade amarga. Embora, possa poupar das dores
momentaneamente, ao mesmo tempo, torna prisioneiro da uma verdade que nem sempre corresponde com a
realidade.
Quase sempre desenvolvemos a ilusão na infância, com pais, professores, parentes, como sendo reais ensinamentos
de que o dinheiro compra tudo e todos e que, com o passar do tempo, se tornam crenças que inconscientemente
seguimos. Por exemplo, uma pessoa com baixo padrão de vida, que na infância presenciava muitas brigas dos pais e,
que nos finais de semana ou em período de férias, passava na casa de um amigo ou parente, cujo ambiente era
acolhedor, tranqüilo, de muita harmonia entre as pessoas, e com um padrão de vida um pouco melhor; quando
adulto, poderá relacionar que o dinheiro é que proporcionava paz e harmonia, fazendo de tudo para encontrá-la
através das posses materiais. O que é pura ilusão.
Afeto X dinheiro
Ainda há muitas pessoas que agem em função dessa crença e acreditam que o amor, o carinho, a atenção, a presença
constante, podem ser facilmente substituídas por roupas caras, carros importados, uma linda casa, freqüentar os
melhores restaurantes, viagens constantes, como se isso fosse suprir o amor não recebido. Tudo isso só gera adultos
que cometem, ainda que inconscientemente, não só esse pecado capital, como ainda a soberba, o orgulho, a vaidade
e a luxúria.
A avareza gera ainda uma preocupação com rótulos, pois como se importa com a opinião dos outros de maneira
exagerada, ainda que a negue, há uma necessidade de mostrar sua capacidade através de aquisição de bens materiais,
como a importância por suas posses e propriedades, como se isso mostrasse sua real capacidade.
Viver em busca de bens materiais é valorizar e viver em função do externo, pois não acredita ter algo dentro de si
mesmo. Isso pode criar muitas ilusões e fantasias acreditando que quanto mais obtiver, mais felicidade encontrará,
como se a posse material fosse o suficiente para proporcionar felicidade.
Pessoas que dão valor excessivo aos bens materiais precisam acreditar que são superiores para compensar um
profundo complexo de inferioridade e a crença na falta de sentido em que vivem.
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No evangelho de Lucas 12:15-34 vemos que:
15 Então, lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer
avareza; porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele
possui.
16 E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico
produziu com abundância.
17 E arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher
os meus frutos?
18 E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores e aí
recolherei todo o meu produto e todos os meus bens.
19 Então, direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos;
descansa, come, bebe e regala-te.
20 Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma; e o que tens
preparado, para quem será?
21 Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus.
22 A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: Por isso, eu vos advirto:
não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo
vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir.
23 Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo, mais do que as vestes.
24 Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa nem
celeiros; todavia, Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves!
25 Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da
sua vida?
26 Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais
ansiosos pelas outras?
27 Observai os lírios; eles não fiam, nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem
Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles.
28 Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada
no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé!
29 Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber e não vos
entregueis a inquietações.
30 Porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas; mas vosso Pai
sabe que necessitais delas.
31 Buscai, antes de tudo, o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas.
32 Não temais, ó pequenino rebanho; porque vosso Pai se agradou em dar-vos o
seu reino.
33 Vendei os vossos bens e dai esmola; fazei para vós outros bolsas que não
desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça
consome,
34 porque, onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração.
Que a graça de Deus nos baste e suas misericóridias se renovem sobre nós todos
os dias. Amém.
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