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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
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