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 Todos que desejam ser empreendedores de 
Cristo devem buscar a excelência em tudo o que lhes 
vier às mãos para fazer. Deus deseja que Seus filhos 
se esforcem para aperfeiçoar cada órgão do corpo e 
qualidade da mente. Buscando a cada dia melhor a 
educação e o preparo das faculdades físicas e 
mentais para aplicar melhor seu talento no ministério 
de Deus para a execução de todo dever. 

 "Requer o Senhor de todo cristão 
crescimento em eficiência e capacidade em todo 
ramo. Cristo pagou nosso salário, Seu próprio sangue 
e sofrimento, para assegurar nosso serviço 
voluntário. Veio ao nosso mundo para dar um exemplo 
de como devemos trabalhar, e que espírito devemos 
introduzir em nossa labuta. Assim deve agir o 
empreendedor de Cristo usando de forma excelente 
cada centavo confiado por Deus pois a propriedade é 
um talento. Deus envia a Seu povo a mensagem: 
‘Vende tudo quanto tens e dá esmolas’. Tudo que 
temos é, sem dúvida alguma, do Senhor. Ele nos pede 
que despertemos, para levar uma parte do fardo de 
Sua causa, a fim de que Sua obra possa prosperar. 
Todo cristão deve desempenhar sua parte como 
mordomo fiel. Os métodos de Deus são judiciosos e 
certos, e devemos negociar com nossas moedas e 
notas devolvendo-Lhe nossas ofertas voluntárias, 
para manter Sua obra, para levar pessoas a Cristo. 
Grandes e pequenas somas devem fluir para o 
tesouro do Senhor” [...] (Conselho sobre Mordomia, p. 
72). Neste pensamento podemos concluir que Deus 
deseja que os seus discípulos sejam 
empreendedores para Seu Reino.

 De onde vêm as bênçãos materiais? A Bíblia 
diz em Deuteronômio 8:18: “Antes te lembrarás do 
Senhor teu Deus, porque ele é o que te dá força para 
adquirires riquezas; a fim de confirmar o seu pacto, 
que jurou a teus pais, como hoje se vê”.

 Pode o dinheiro tomar o lugar de coisas mais 
importantes? As riquezas podem se tornar o centro 
da nossa vida e tomar o lugar de Deus. A Bíblia diz em 
Jeremias 9:23, 24: “Assim diz o Senhor: Não se glorie 
o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua 
força; não se glorie o rico nas suas riquezas; mas o 
que se gloriar, glorie-se nisto: em entender, e em me 
conhecer, que eu sou o Senhor, que faço 

benevolência, juízo e justiça na terra; porque destas 
coisas me agrado, diz o Senhor”.

 As riquezas podem nos dar atitudes 
incorretas sobre as coisas materiais. A Bíblia diz em 
Lucas 12:15: “E disse ao povo: Acautelai-vos e 
guardai-vos de toda espécie de cobiça; porque a vida 
do homem não consiste na abundância das coisas 
que possui”.

 Não é sábio fazer do sucesso financeiro uma 
prioridade. A Bíblia diz em Mateus 6:24: “Ninguém 
pode servir a dois senhores; porque ou há de odiar a 
um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e 
desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às 
riquezas”. E no livro de 1 Timóteo 6:9: “Mas os que 
querem tornar-se ricos caem em tentação e em laço, 
e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as 
quais submergem os homens na ruína e na perdição”.

 Ainda que não seja impossível, é difícil para os 
ricos se tornarem cidadãos do reino de Deus. A Bíblia 
diz em Marcos 10:23-25: “Então Jesus, olhando em 
redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente 
entrarão no reino de Deus os que têm riquezas! E os 
discípulos se maravilharam destas suas palavras; 
mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, quão 
difícil é [para os que confiam nas riquezas] entrar no 
reino de Deus! É mais fácil um camelo passar pelo 
fundo de uma agulha, do que entrar um rico no reino 
de Deus”.

 A Bíblia diz em 1 Timóteo 6:10: “Porque o amor 
ao dinheiro é raiz de todos os males; e nessa cobiça 
alguns se desviaram da fé, e se traspassaram a si 
mesmos com muitas dores”.

 A cobiça usualmente acompanha a 
prosperidade e pode conduzir ao crime. A Bíblia diz 
em Tiago 4:1, 2: “Donde vêm as guerras e contendas 
entre vós? Porventura não vêm disto, dos vossos 
deleites, que nos vossos membros guerreiam? 
Cobiçais e nada tendes; logo matais. Invejais, e não 
podeis alcançar; logo combateis e fazeis guerras. 
Nada tendes, porque não pedis”.

 É verdade que quanto mais você der, maior 
será a sua recompensa. A Bíblia diz em Lucas 12:33, 
34: “Vendei o que possuís, e dai esmolas. Fazei para 
vós bolsas que não envelheçam; tesouro nos céus 
que jamais acabe, aonde não chega ladrão e a traça 

não rói. Porque, onde estiver o vosso tesouro, aí 
estará também o vosso coração”.

 Que estratégia de investimento Deus 
recomenda? A Bíblia diz em 1 Timóteo 6:17-19: 
“Manda aos ricos deste mundo que não sejam 
altivos, nem ponham a sua esperança na incerteza 
das riquezas, mas em Deus, que nos concede 
abundantemente todas as coisas para delas 
gozarmos; que pratiquem o bem, que se enriqueçam 
de boas obras, que sejam liberais e generosos, 
entesourando para si mesmos um bom fundamento 
para o futuro, para que possam alcançar a verdadeira 
vida.”

 É bom que os donos de propriedade se 
lembrem do seguinte. A Bíblia diz em Levítico 25:23: 
“Também não se venderá a terra em perpetuidade, 
porque a terra é minha; pois vós estais comigo como 
estrangeiros e peregrinos”.

 O contentamento não depende da quantidade 
de dinheiro ou posse de bens materiais. A Bíblia diz 
em Filipenses 4:12, 13: “Sei passar falta, e sei 
também ter abundância; em toda maneira e em todas 
as coisas estou experimentado, tanto em ter fartura, 
como em passar fome; tanto em ter abundância, 
como em padecer necessidade. Posso todas as 
coisas naquele que me fortalece”.

 Deus nos pede para lhe darmos o dízimo 
(10%) e as ofertas e de volta Ele promete bênçãos 
sem limite. A Bíblia diz em Malaquias 3:8-10: 
“Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e 
dizeis: Em que te roubamos? Nos dízimos e nas 
ofertas alçadas. Vós sois amaldiçoados com a 
maldição; porque a mim me roubais, sim, vós, esta 
nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do 
tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e 
depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos 
exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não 
derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advenha 
a maior abastança”.

 Cristo sancionou o fato de dar dízimo. A Bíblia 
diz em Mateus 23:23: “Ai de vós, escribas e fariseus, 
hipócritas! Porque dais o dízimo da hortelã, do endro e 
do cominho, e tendes omitido o que há de mais 
importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a 
fé; estas coisas, porém, devíeis fazer, sem omitir 
aquelas”.

Como podemos todos honrar a Deus sendo ricos ou 
pobres? A Bíblia diz em Provérbios 3:9: “Honra ao 
Senhor com os teus bens, e com as primícias de toda 
a tua renda”.

 Se damos a Deus o primeiro lugar da nossa 
vida, Ele cuidará de todas as nossas necessidades. A 
Bíblia diz em Mateus 6:33: “Mas buscai primeiro o seu 
reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão 
acrescentadas”.

 Que conselho financeiro dá Salomão, o 
homem mais rico e sábio que já existiu? A Bíblia diz 
em Eclesiastes 5:10-20: “Quem ama o dinheiro não 
se fartará de dinheiro; nem o que ama a riqueza se 
fartará do ganho; também isso é vaidade. Quando se 
multiplicam os bens, multiplicam-se também os que 
comem; e que proveito tem o seu dono senão o de 
vê-los com os seus olhos? Doce é o sono do 
trabalhador, quer coma pouco quer muito; mas a 
saciedade do rico não o deixa dormir. Há um grave mal 
que vi debaixo do sol: riquezas foram guardadas por 
seu dono para o seu próprio dano; e as mesmas 
riquezas se perderam por qualquer má aventura; e 
havendo algum filho nada fica na sua mão. Como saiu 
do ventre de sua mãe, assim também se irá, nu como 
veio; e nada tomará do seu trabalho, que possa levar 
na mão. Ora isso é um grave mal; porque justamente 
como veio, assim há de ir; e que proveito lhe vem de 
ter trabalhado para o vento, e de haver passado 
todos os seus dias nas trevas, e de haver padecido 
muito enfado, enfermidades e aborrecimento? Eis 
aqui o que eu vi, uma boa e bela coisa: alguém comer 
e beber, e gozar cada um do bem de todo o seu 
trabalho, com que se afadiga debaixo do sol, todos os 
dias da vida que Deus lhe deu; pois esse é o seu 
quinhão. E quanto ao homem a quem Deus deu 
riquezas e bens, e poder para desfrutá-los, receber o 
seu quinhão, e se regozijar no seu trabalho, isso é 
dom de Deus. Pois não se lembrará muito dos dias da 
sua vida; porque Deus lhe enche de alegria o 
coração”.

 Que dizem as Escrituras sobre as contas 
mensais? A Bíblia diz em Romanos 13:7, 8: “Dai a cada 
um o que lhe é devido: a quem tributo, tributo; a quem 
imposto, imposto; a quem temor, temor; a quem 
honra, honra. A ninguém devais coisa alguma, senão o 
amor recíproco; pois quem ama ao próximo tem 
cumprido a lei”.

 Tenha muito cuidado ao se comprometer a ser 
fiador de dívidas. A Bíblia diz em Provérbios 22:26, 
27: “Não estejas entre os que se comprometem, que 
ficam por fiadores de dívidas. Se não tens com que 
pagar, por que tirariam a tua cama de debaixo de ti”?

 De quê que a Bíblia nos faz lembrar com 
respeito aos empréstimos de dinheiro? A Bíblia diz 
em Provérbios 22:7: “O rico domina sobre os pobres; 
e o que toma emprestado é servo do que empresta”.

 Deus requer justiça nas questões de 
negócios. A Bíblia diz em Provérbios 16:11: “O peso e 
a balança justos são do Senhor; obra sua são todos 
os pesos da bolsa”.

 Deus requer honestidade e justiça a todos os 
que querem agradar a Deus. A Bíblia diz em Isaías 
33:15: “Aquele que anda em justiça, e fala com 
retidão; aquele que rejeita o ganho da opressão; que 
sacode as mãos para não receber peitas; o que tapa 
os ouvidos para não ouvir falar do derramamento de 
sangue, e fecha os olhos para não ver o mal”.

 É importante trabalhar para se sustentar. A 
Bíblia diz em 2 Tessalonicenses 3:11, 12: “Porquanto 
ouvimos que alguns entre vós andam 
desordenadamente, não trabalhando, antes 
intrometendo-se na vida alheia; a esses tais, porém, 
ordenamos e exortamos por nosso Senhor Jesus 
Cristo que, trabalhando sossegadamente, comam o 
seu próprio pão”.

 “Alguns acham que possuir riqueza é algo 
impuro e espúrio diante de Deus pois associam o 
dinheiro a tudo que seja mal, impuro, egoísta, não 
compatível com a espiritualidade, porém, não devem 
os seguidores de Cristo desprezar a riqueza; devem 
considerá-la como talento confiado pelo Senhor. Pelo 
uso sábio de Seus dons, podem eles ser 
eternamente beneficiados, mas devemos ter sempre 
em mente o fato de que Deus não nos deu riquezas 
para usá-las justamente como imaginamos, para 
satisfazer o impulso, para as conferirmos ou 
retermos de acordo com a nossa vontade. Não 
devemos usar as riquezas de maneira egoísta, 
empregando-as simplesmente para nossa própria 
satisfação. Tal atitude não seria correta nem para 
com Deus nem para com nossos semelhantes, 
trazendo apenas, por fim, perplexidade e 
dificuldades”. (Conselho sobre Mordomia, p. 83)

 O que Deus espera de cada um de nós é que 
sejamos empreendedores neste mundo pensando 
em fazer o melhor para a causa de Deus assim como 
fez William Colgate (1783-1957). Filho de uma 
família de imigrantes ingleses, residentes no interior 
dos EUA, era ainda muito jovem quando foi tentar a 
vida em Nova Iorque. Criado em um lar protestante, já 
conhecia as Escrituras, mas foi longe de casa que as 
palavras de Jacó, registradas no texto de Gênesis 
28:20-22, calaram fundo em seu coração. Decidido a 
colocar Deus em primeiro lugar em sua vida, fez um 
voto semelhante ao do patriarca bíblico e prometeu 
que daria ao Senhor o dízimo de cada dólar que 
conseguisse ganhar, quando começou a trabalhar em 
uma pequena manufatura de sabão.

 Dois anos depois, William Colgate decidiu 
começar um negócio próprio, fabricando velas e 
sabões. Naquela época, esses produtos eram 
tradicionalmente feitos em casa, para consumo 
próprio, mas o jovem estava determinado a apostar 
nesse mercado, ainda que incipiente, e foi em frente. 
Apostando na qualidade de suas mercadorias e nos 
preços acessíveis aos consumidores em geral, em 
poucos anos já estava produzindo além de sabões, 
outros artigos para higiene pessoal.

Sempre fiel nos dízimos, com o crescimento da 
empresa, mandou que seu contador abrisse o que 
chamou de "conta do Senhor", para onde deveriam 
ser destinados rigorosamente 10% de todo o 
faturamento da empresa. Conforme os negócios 
prosperavam, ele passou a creditar naquela "conta" 
20% do faturamento, depois 30%, 40%, e, por fim, 
50% dos lucros de sua empresa eram dedicados ao 
Senhor e à Sua obra - principalmente agências 
missionárias, além de universidades e seminários 
teológicos norte-americanos - foram grandemente 
beneficiadas pelo diácono William Colgate, como era 
conhecido. 

 A prosperidade jamais o abandonou, e ele era 
conhecido como um dos homens mais ricos de Nova 
Iorque no século 19. Depois de sua morte, seus 
filhos, também cristãos fiéis, continuaram a ofertar 
liberalmente para a obra. Hoje, 200 anos depois, o 
empreendimento iniciado por ele, embora já não siga 
os mesmos princípios, continua a existir, e seu 
exemplo de vida se tornou uma fonte inspiradora para 
cristãos de todo o mundo. (Famous Americans.net, 
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St. Paul's CSI Congregation, Reformed, reader.com e 
site da filial da Colgate-Palmolive em Portugal).

 Todos que desejam ser empreendedores de 
Cristo devem buscar a excelência em tudo o que lhes 
vier às mãos para fazer. Deus deseja que Seus filhos 
se esforcem para aperfeiçoar cada órgão do corpo e 
qualidade da mente. Buscando a cada dia melhor a 
educação e o preparo das faculdades físicas e 
mentais para aplicar melhor seu talento no ministério 
de Deus para a execução de todo dever. 

 "Requer o Senhor de todo cristão 
crescimento em eficiência e capacidade em todo 
ramo. Cristo pagou nosso salário, Seu próprio sangue 
e sofrimento, para assegurar nosso serviço 
voluntário. Veio ao nosso mundo para dar um exemplo 
de como devemos trabalhar, e que espírito devemos 
introduzir em nossa labuta. Assim deve agir o 
empreendedor de Cristo usando de forma excelente 
cada centavo confiado por Deus pois a propriedade é 
um talento. Deus envia a Seu povo a mensagem: 
‘Vende tudo quanto tens e dá esmolas’. Tudo que 
temos é, sem dúvida alguma, do Senhor. Ele nos pede 
que despertemos, para levar uma parte do fardo de 
Sua causa, a fim de que Sua obra possa prosperar. 
Todo cristão deve desempenhar sua parte como 
mordomo fiel. Os métodos de Deus são judiciosos e 
certos, e devemos negociar com nossas moedas e 
notas devolvendo-Lhe nossas ofertas voluntárias, 
para manter Sua obra, para levar pessoas a Cristo. 
Grandes e pequenas somas devem fluir para o 
tesouro do Senhor” [...] (Conselho sobre Mordomia, p. 
72). Neste pensamento podemos concluir que Deus 
deseja que os seus discípulos sejam 
empreendedores para Seu Reino.

 De onde vêm as bênçãos materiais? A Bíblia 
diz em Deuteronômio 8:18: “Antes te lembrarás do 
Senhor teu Deus, porque ele é o que te dá força para 
adquirires riquezas; a fim de confirmar o seu pacto, 
que jurou a teus pais, como hoje se vê”.

 Pode o dinheiro tomar o lugar de coisas mais 
importantes? As riquezas podem se tornar o centro 
da nossa vida e tomar o lugar de Deus. A Bíblia diz em 
Jeremias 9:23, 24: “Assim diz o Senhor: Não se glorie 
o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua 
força; não se glorie o rico nas suas riquezas; mas o 
que se gloriar, glorie-se nisto: em entender, e em me 
conhecer, que eu sou o Senhor, que faço 

benevolência, juízo e justiça na terra; porque destas 
coisas me agrado, diz o Senhor”.

 As riquezas podem nos dar atitudes 
incorretas sobre as coisas materiais. A Bíblia diz em 
Lucas 12:15: “E disse ao povo: Acautelai-vos e 
guardai-vos de toda espécie de cobiça; porque a vida 
do homem não consiste na abundância das coisas 
que possui”.

 Não é sábio fazer do sucesso financeiro uma 
prioridade. A Bíblia diz em Mateus 6:24: “Ninguém 
pode servir a dois senhores; porque ou há de odiar a 
um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e 
desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às 
riquezas”. E no livro de 1 Timóteo 6:9: “Mas os que 
querem tornar-se ricos caem em tentação e em laço, 
e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as 
quais submergem os homens na ruína e na perdição”.

 Ainda que não seja impossível, é difícil para os 
ricos se tornarem cidadãos do reino de Deus. A Bíblia 
diz em Marcos 10:23-25: “Então Jesus, olhando em 
redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente 
entrarão no reino de Deus os que têm riquezas! E os 
discípulos se maravilharam destas suas palavras; 
mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, quão 
difícil é [para os que confiam nas riquezas] entrar no 
reino de Deus! É mais fácil um camelo passar pelo 
fundo de uma agulha, do que entrar um rico no reino 
de Deus”.

 A Bíblia diz em 1 Timóteo 6:10: “Porque o amor 
ao dinheiro é raiz de todos os males; e nessa cobiça 
alguns se desviaram da fé, e se traspassaram a si 
mesmos com muitas dores”.

 A cobiça usualmente acompanha a 
prosperidade e pode conduzir ao crime. A Bíblia diz 
em Tiago 4:1, 2: “Donde vêm as guerras e contendas 
entre vós? Porventura não vêm disto, dos vossos 
deleites, que nos vossos membros guerreiam? 
Cobiçais e nada tendes; logo matais. Invejais, e não 
podeis alcançar; logo combateis e fazeis guerras. 
Nada tendes, porque não pedis”.

 É verdade que quanto mais você der, maior 
será a sua recompensa. A Bíblia diz em Lucas 12:33, 
34: “Vendei o que possuís, e dai esmolas. Fazei para 
vós bolsas que não envelheçam; tesouro nos céus 
que jamais acabe, aonde não chega ladrão e a traça 

não rói. Porque, onde estiver o vosso tesouro, aí 
estará também o vosso coração”.

 Que estratégia de investimento Deus 
recomenda? A Bíblia diz em 1 Timóteo 6:17-19: 
“Manda aos ricos deste mundo que não sejam 
altivos, nem ponham a sua esperança na incerteza 
das riquezas, mas em Deus, que nos concede 
abundantemente todas as coisas para delas 
gozarmos; que pratiquem o bem, que se enriqueçam 
de boas obras, que sejam liberais e generosos, 
entesourando para si mesmos um bom fundamento 
para o futuro, para que possam alcançar a verdadeira 
vida.”

 É bom que os donos de propriedade se 
lembrem do seguinte. A Bíblia diz em Levítico 25:23: 
“Também não se venderá a terra em perpetuidade, 
porque a terra é minha; pois vós estais comigo como 
estrangeiros e peregrinos”.

 O contentamento não depende da quantidade 
de dinheiro ou posse de bens materiais. A Bíblia diz 
em Filipenses 4:12, 13: “Sei passar falta, e sei 
também ter abundância; em toda maneira e em todas 
as coisas estou experimentado, tanto em ter fartura, 
como em passar fome; tanto em ter abundância, 
como em padecer necessidade. Posso todas as 
coisas naquele que me fortalece”.

 Deus nos pede para lhe darmos o dízimo 
(10%) e as ofertas e de volta Ele promete bênçãos 
sem limite. A Bíblia diz em Malaquias 3:8-10: 
“Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e 
dizeis: Em que te roubamos? Nos dízimos e nas 
ofertas alçadas. Vós sois amaldiçoados com a 
maldição; porque a mim me roubais, sim, vós, esta 
nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do 
tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e 
depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos 
exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não 
derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advenha 
a maior abastança”.

 Cristo sancionou o fato de dar dízimo. A Bíblia 
diz em Mateus 23:23: “Ai de vós, escribas e fariseus, 
hipócritas! Porque dais o dízimo da hortelã, do endro e 
do cominho, e tendes omitido o que há de mais 
importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a 
fé; estas coisas, porém, devíeis fazer, sem omitir 
aquelas”.

Como podemos todos honrar a Deus sendo ricos ou 
pobres? A Bíblia diz em Provérbios 3:9: “Honra ao 
Senhor com os teus bens, e com as primícias de toda 
a tua renda”.

 Se damos a Deus o primeiro lugar da nossa 
vida, Ele cuidará de todas as nossas necessidades. A 
Bíblia diz em Mateus 6:33: “Mas buscai primeiro o seu 
reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão 
acrescentadas”.

 Que conselho financeiro dá Salomão, o 
homem mais rico e sábio que já existiu? A Bíblia diz 
em Eclesiastes 5:10-20: “Quem ama o dinheiro não 
se fartará de dinheiro; nem o que ama a riqueza se 
fartará do ganho; também isso é vaidade. Quando se 
multiplicam os bens, multiplicam-se também os que 
comem; e que proveito tem o seu dono senão o de 
vê-los com os seus olhos? Doce é o sono do 
trabalhador, quer coma pouco quer muito; mas a 
saciedade do rico não o deixa dormir. Há um grave mal 
que vi debaixo do sol: riquezas foram guardadas por 
seu dono para o seu próprio dano; e as mesmas 
riquezas se perderam por qualquer má aventura; e 
havendo algum filho nada fica na sua mão. Como saiu 
do ventre de sua mãe, assim também se irá, nu como 
veio; e nada tomará do seu trabalho, que possa levar 
na mão. Ora isso é um grave mal; porque justamente 
como veio, assim há de ir; e que proveito lhe vem de 
ter trabalhado para o vento, e de haver passado 
todos os seus dias nas trevas, e de haver padecido 
muito enfado, enfermidades e aborrecimento? Eis 
aqui o que eu vi, uma boa e bela coisa: alguém comer 
e beber, e gozar cada um do bem de todo o seu 
trabalho, com que se afadiga debaixo do sol, todos os 
dias da vida que Deus lhe deu; pois esse é o seu 
quinhão. E quanto ao homem a quem Deus deu 
riquezas e bens, e poder para desfrutá-los, receber o 
seu quinhão, e se regozijar no seu trabalho, isso é 
dom de Deus. Pois não se lembrará muito dos dias da 
sua vida; porque Deus lhe enche de alegria o 
coração”.

 Que dizem as Escrituras sobre as contas 
mensais? A Bíblia diz em Romanos 13:7, 8: “Dai a cada 
um o que lhe é devido: a quem tributo, tributo; a quem 
imposto, imposto; a quem temor, temor; a quem 
honra, honra. A ninguém devais coisa alguma, senão o 
amor recíproco; pois quem ama ao próximo tem 
cumprido a lei”.

 Tenha muito cuidado ao se comprometer a ser 
fiador de dívidas. A Bíblia diz em Provérbios 22:26, 
27: “Não estejas entre os que se comprometem, que 
ficam por fiadores de dívidas. Se não tens com que 
pagar, por que tirariam a tua cama de debaixo de ti”?

 De quê que a Bíblia nos faz lembrar com 
respeito aos empréstimos de dinheiro? A Bíblia diz 
em Provérbios 22:7: “O rico domina sobre os pobres; 
e o que toma emprestado é servo do que empresta”.

 Deus requer justiça nas questões de 
negócios. A Bíblia diz em Provérbios 16:11: “O peso e 
a balança justos são do Senhor; obra sua são todos 
os pesos da bolsa”.

 Deus requer honestidade e justiça a todos os 
que querem agradar a Deus. A Bíblia diz em Isaías 
33:15: “Aquele que anda em justiça, e fala com 
retidão; aquele que rejeita o ganho da opressão; que 
sacode as mãos para não receber peitas; o que tapa 
os ouvidos para não ouvir falar do derramamento de 
sangue, e fecha os olhos para não ver o mal”.

 É importante trabalhar para se sustentar. A 
Bíblia diz em 2 Tessalonicenses 3:11, 12: “Porquanto 
ouvimos que alguns entre vós andam 
desordenadamente, não trabalhando, antes 
intrometendo-se na vida alheia; a esses tais, porém, 
ordenamos e exortamos por nosso Senhor Jesus 
Cristo que, trabalhando sossegadamente, comam o 
seu próprio pão”.

 “Alguns acham que possuir riqueza é algo 
impuro e espúrio diante de Deus pois associam o 
dinheiro a tudo que seja mal, impuro, egoísta, não 
compatível com a espiritualidade, porém, não devem 
os seguidores de Cristo desprezar a riqueza; devem 
considerá-la como talento confiado pelo Senhor. Pelo 
uso sábio de Seus dons, podem eles ser 
eternamente beneficiados, mas devemos ter sempre 
em mente o fato de que Deus não nos deu riquezas 
para usá-las justamente como imaginamos, para 
satisfazer o impulso, para as conferirmos ou 
retermos de acordo com a nossa vontade. Não 
devemos usar as riquezas de maneira egoísta, 
empregando-as simplesmente para nossa própria 
satisfação. Tal atitude não seria correta nem para 
com Deus nem para com nossos semelhantes, 
trazendo apenas, por fim, perplexidade e 
dificuldades”. (Conselho sobre Mordomia, p. 83)

 O que Deus espera de cada um de nós é que 
sejamos empreendedores neste mundo pensando 
em fazer o melhor para a causa de Deus assim como 
fez William Colgate (1783-1957). Filho de uma 
família de imigrantes ingleses, residentes no interior 
dos EUA, era ainda muito jovem quando foi tentar a 
vida em Nova Iorque. Criado em um lar protestante, já 
conhecia as Escrituras, mas foi longe de casa que as 
palavras de Jacó, registradas no texto de Gênesis 
28:20-22, calaram fundo em seu coração. Decidido a 
colocar Deus em primeiro lugar em sua vida, fez um 
voto semelhante ao do patriarca bíblico e prometeu 
que daria ao Senhor o dízimo de cada dólar que 
conseguisse ganhar, quando começou a trabalhar em 
uma pequena manufatura de sabão.

 Dois anos depois, William Colgate decidiu 
começar um negócio próprio, fabricando velas e 
sabões. Naquela época, esses produtos eram 
tradicionalmente feitos em casa, para consumo 
próprio, mas o jovem estava determinado a apostar 
nesse mercado, ainda que incipiente, e foi em frente. 
Apostando na qualidade de suas mercadorias e nos 
preços acessíveis aos consumidores em geral, em 
poucos anos já estava produzindo além de sabões, 
outros artigos para higiene pessoal.

Sempre fiel nos dízimos, com o crescimento da 
empresa, mandou que seu contador abrisse o que 
chamou de "conta do Senhor", para onde deveriam 
ser destinados rigorosamente 10% de todo o 
faturamento da empresa. Conforme os negócios 
prosperavam, ele passou a creditar naquela "conta" 
20% do faturamento, depois 30%, 40%, e, por fim, 
50% dos lucros de sua empresa eram dedicados ao 
Senhor e à Sua obra - principalmente agências 
missionárias, além de universidades e seminários 
teológicos norte-americanos - foram grandemente 
beneficiadas pelo diácono William Colgate, como era 
conhecido. 

 A prosperidade jamais o abandonou, e ele era 
conhecido como um dos homens mais ricos de Nova 
Iorque no século 19. Depois de sua morte, seus 
filhos, também cristãos fiéis, continuaram a ofertar 
liberalmente para a obra. Hoje, 200 anos depois, o 
empreendimento iniciado por ele, embora já não siga 
os mesmos princípios, continua a existir, e seu 
exemplo de vida se tornou uma fonte inspiradora para 
cristãos de todo o mundo. (Famous Americans.net, 
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St. Paul's CSI Congregation, Reformed, reader.com e 
site da filial da Colgate-Palmolive em Portugal).

 Todos que desejam ser empreendedores de 
Cristo devem buscar a excelência em tudo o que lhes 
vier às mãos para fazer. Deus deseja que Seus filhos 
se esforcem para aperfeiçoar cada órgão do corpo e 
qualidade da mente. Buscando a cada dia melhor a 
educação e o preparo das faculdades físicas e 
mentais para aplicar melhor seu talento no ministério 
de Deus para a execução de todo dever. 

 "Requer o Senhor de todo cristão 
crescimento em eficiência e capacidade em todo 
ramo. Cristo pagou nosso salário, Seu próprio sangue 
e sofrimento, para assegurar nosso serviço 
voluntário. Veio ao nosso mundo para dar um exemplo 
de como devemos trabalhar, e que espírito devemos 
introduzir em nossa labuta. Assim deve agir o 
empreendedor de Cristo usando de forma excelente 
cada centavo confiado por Deus pois a propriedade é 
um talento. Deus envia a Seu povo a mensagem: 
‘Vende tudo quanto tens e dá esmolas’. Tudo que 
temos é, sem dúvida alguma, do Senhor. Ele nos pede 
que despertemos, para levar uma parte do fardo de 
Sua causa, a fim de que Sua obra possa prosperar. 
Todo cristão deve desempenhar sua parte como 
mordomo fiel. Os métodos de Deus são judiciosos e 
certos, e devemos negociar com nossas moedas e 
notas devolvendo-Lhe nossas ofertas voluntárias, 
para manter Sua obra, para levar pessoas a Cristo. 
Grandes e pequenas somas devem fluir para o 
tesouro do Senhor” [...] (Conselho sobre Mordomia, p. 
72). Neste pensamento podemos concluir que Deus 
deseja que os seus discípulos sejam 
empreendedores para Seu Reino.

 De onde vêm as bênçãos materiais? A Bíblia 
diz em Deuteronômio 8:18: “Antes te lembrarás do 
Senhor teu Deus, porque ele é o que te dá força para 
adquirires riquezas; a fim de confirmar o seu pacto, 
que jurou a teus pais, como hoje se vê”.

 Pode o dinheiro tomar o lugar de coisas mais 
importantes? As riquezas podem se tornar o centro 
da nossa vida e tomar o lugar de Deus. A Bíblia diz em 
Jeremias 9:23, 24: “Assim diz o Senhor: Não se glorie 
o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua 
força; não se glorie o rico nas suas riquezas; mas o 
que se gloriar, glorie-se nisto: em entender, e em me 
conhecer, que eu sou o Senhor, que faço 

benevolência, juízo e justiça na terra; porque destas 
coisas me agrado, diz o Senhor”.

 As riquezas podem nos dar atitudes 
incorretas sobre as coisas materiais. A Bíblia diz em 
Lucas 12:15: “E disse ao povo: Acautelai-vos e 
guardai-vos de toda espécie de cobiça; porque a vida 
do homem não consiste na abundância das coisas 
que possui”.

 Não é sábio fazer do sucesso financeiro uma 
prioridade. A Bíblia diz em Mateus 6:24: “Ninguém 
pode servir a dois senhores; porque ou há de odiar a 
um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e 
desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às 
riquezas”. E no livro de 1 Timóteo 6:9: “Mas os que 
querem tornar-se ricos caem em tentação e em laço, 
e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as 
quais submergem os homens na ruína e na perdição”.

 Ainda que não seja impossível, é difícil para os 
ricos se tornarem cidadãos do reino de Deus. A Bíblia 
diz em Marcos 10:23-25: “Então Jesus, olhando em 
redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente 
entrarão no reino de Deus os que têm riquezas! E os 
discípulos se maravilharam destas suas palavras; 
mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, quão 
difícil é [para os que confiam nas riquezas] entrar no 
reino de Deus! É mais fácil um camelo passar pelo 
fundo de uma agulha, do que entrar um rico no reino 
de Deus”.

 A Bíblia diz em 1 Timóteo 6:10: “Porque o amor 
ao dinheiro é raiz de todos os males; e nessa cobiça 
alguns se desviaram da fé, e se traspassaram a si 
mesmos com muitas dores”.

 A cobiça usualmente acompanha a 
prosperidade e pode conduzir ao crime. A Bíblia diz 
em Tiago 4:1, 2: “Donde vêm as guerras e contendas 
entre vós? Porventura não vêm disto, dos vossos 
deleites, que nos vossos membros guerreiam? 
Cobiçais e nada tendes; logo matais. Invejais, e não 
podeis alcançar; logo combateis e fazeis guerras. 
Nada tendes, porque não pedis”.

 É verdade que quanto mais você der, maior 
será a sua recompensa. A Bíblia diz em Lucas 12:33, 
34: “Vendei o que possuís, e dai esmolas. Fazei para 
vós bolsas que não envelheçam; tesouro nos céus 
que jamais acabe, aonde não chega ladrão e a traça 

não rói. Porque, onde estiver o vosso tesouro, aí 
estará também o vosso coração”.

 Que estratégia de investimento Deus 
recomenda? A Bíblia diz em 1 Timóteo 6:17-19: 
“Manda aos ricos deste mundo que não sejam 
altivos, nem ponham a sua esperança na incerteza 
das riquezas, mas em Deus, que nos concede 
abundantemente todas as coisas para delas 
gozarmos; que pratiquem o bem, que se enriqueçam 
de boas obras, que sejam liberais e generosos, 
entesourando para si mesmos um bom fundamento 
para o futuro, para que possam alcançar a verdadeira 
vida.”

 É bom que os donos de propriedade se 
lembrem do seguinte. A Bíblia diz em Levítico 25:23: 
“Também não se venderá a terra em perpetuidade, 
porque a terra é minha; pois vós estais comigo como 
estrangeiros e peregrinos”.

 O contentamento não depende da quantidade 
de dinheiro ou posse de bens materiais. A Bíblia diz 
em Filipenses 4:12, 13: “Sei passar falta, e sei 
também ter abundância; em toda maneira e em todas 
as coisas estou experimentado, tanto em ter fartura, 
como em passar fome; tanto em ter abundância, 
como em padecer necessidade. Posso todas as 
coisas naquele que me fortalece”.

 Deus nos pede para lhe darmos o dízimo 
(10%) e as ofertas e de volta Ele promete bênçãos 
sem limite. A Bíblia diz em Malaquias 3:8-10: 
“Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e 
dizeis: Em que te roubamos? Nos dízimos e nas 
ofertas alçadas. Vós sois amaldiçoados com a 
maldição; porque a mim me roubais, sim, vós, esta 
nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do 
tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e 
depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos 
exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não 
derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advenha 
a maior abastança”.

 Cristo sancionou o fato de dar dízimo. A Bíblia 
diz em Mateus 23:23: “Ai de vós, escribas e fariseus, 
hipócritas! Porque dais o dízimo da hortelã, do endro e 
do cominho, e tendes omitido o que há de mais 
importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a 
fé; estas coisas, porém, devíeis fazer, sem omitir 
aquelas”.

Como podemos todos honrar a Deus sendo ricos ou 
pobres? A Bíblia diz em Provérbios 3:9: “Honra ao 
Senhor com os teus bens, e com as primícias de toda 
a tua renda”.

 Se damos a Deus o primeiro lugar da nossa 
vida, Ele cuidará de todas as nossas necessidades. A 
Bíblia diz em Mateus 6:33: “Mas buscai primeiro o seu 
reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão 
acrescentadas”.

 Que conselho financeiro dá Salomão, o 
homem mais rico e sábio que já existiu? A Bíblia diz 
em Eclesiastes 5:10-20: “Quem ama o dinheiro não 
se fartará de dinheiro; nem o que ama a riqueza se 
fartará do ganho; também isso é vaidade. Quando se 
multiplicam os bens, multiplicam-se também os que 
comem; e que proveito tem o seu dono senão o de 
vê-los com os seus olhos? Doce é o sono do 
trabalhador, quer coma pouco quer muito; mas a 
saciedade do rico não o deixa dormir. Há um grave mal 
que vi debaixo do sol: riquezas foram guardadas por 
seu dono para o seu próprio dano; e as mesmas 
riquezas se perderam por qualquer má aventura; e 
havendo algum filho nada fica na sua mão. Como saiu 
do ventre de sua mãe, assim também se irá, nu como 
veio; e nada tomará do seu trabalho, que possa levar 
na mão. Ora isso é um grave mal; porque justamente 
como veio, assim há de ir; e que proveito lhe vem de 
ter trabalhado para o vento, e de haver passado 
todos os seus dias nas trevas, e de haver padecido 
muito enfado, enfermidades e aborrecimento? Eis 
aqui o que eu vi, uma boa e bela coisa: alguém comer 
e beber, e gozar cada um do bem de todo o seu 
trabalho, com que se afadiga debaixo do sol, todos os 
dias da vida que Deus lhe deu; pois esse é o seu 
quinhão. E quanto ao homem a quem Deus deu 
riquezas e bens, e poder para desfrutá-los, receber o 
seu quinhão, e se regozijar no seu trabalho, isso é 
dom de Deus. Pois não se lembrará muito dos dias da 
sua vida; porque Deus lhe enche de alegria o 
coração”.

 Que dizem as Escrituras sobre as contas 
mensais? A Bíblia diz em Romanos 13:7, 8: “Dai a cada 
um o que lhe é devido: a quem tributo, tributo; a quem 
imposto, imposto; a quem temor, temor; a quem 
honra, honra. A ninguém devais coisa alguma, senão o 
amor recíproco; pois quem ama ao próximo tem 
cumprido a lei”.

 Tenha muito cuidado ao se comprometer a ser 
fiador de dívidas. A Bíblia diz em Provérbios 22:26, 
27: “Não estejas entre os que se comprometem, que 
ficam por fiadores de dívidas. Se não tens com que 
pagar, por que tirariam a tua cama de debaixo de ti”?

 De quê que a Bíblia nos faz lembrar com 
respeito aos empréstimos de dinheiro? A Bíblia diz 
em Provérbios 22:7: “O rico domina sobre os pobres; 
e o que toma emprestado é servo do que empresta”.

 Deus requer justiça nas questões de 
negócios. A Bíblia diz em Provérbios 16:11: “O peso e 
a balança justos são do Senhor; obra sua são todos 
os pesos da bolsa”.

 Deus requer honestidade e justiça a todos os 
que querem agradar a Deus. A Bíblia diz em Isaías 
33:15: “Aquele que anda em justiça, e fala com 
retidão; aquele que rejeita o ganho da opressão; que 
sacode as mãos para não receber peitas; o que tapa 
os ouvidos para não ouvir falar do derramamento de 
sangue, e fecha os olhos para não ver o mal”.

 É importante trabalhar para se sustentar. A 
Bíblia diz em 2 Tessalonicenses 3:11, 12: “Porquanto 
ouvimos que alguns entre vós andam 
desordenadamente, não trabalhando, antes 
intrometendo-se na vida alheia; a esses tais, porém, 
ordenamos e exortamos por nosso Senhor Jesus 
Cristo que, trabalhando sossegadamente, comam o 
seu próprio pão”.

 “Alguns acham que possuir riqueza é algo 
impuro e espúrio diante de Deus pois associam o 
dinheiro a tudo que seja mal, impuro, egoísta, não 
compatível com a espiritualidade, porém, não devem 
os seguidores de Cristo desprezar a riqueza; devem 
considerá-la como talento confiado pelo Senhor. Pelo 
uso sábio de Seus dons, podem eles ser 
eternamente beneficiados, mas devemos ter sempre 
em mente o fato de que Deus não nos deu riquezas 
para usá-las justamente como imaginamos, para 
satisfazer o impulso, para as conferirmos ou 
retermos de acordo com a nossa vontade. Não 
devemos usar as riquezas de maneira egoísta, 
empregando-as simplesmente para nossa própria 
satisfação. Tal atitude não seria correta nem para 
com Deus nem para com nossos semelhantes, 
trazendo apenas, por fim, perplexidade e 
dificuldades”. (Conselho sobre Mordomia, p. 83)

 O que Deus espera de cada um de nós é que 
sejamos empreendedores neste mundo pensando 
em fazer o melhor para a causa de Deus assim como 
fez William Colgate (1783-1957). Filho de uma 
família de imigrantes ingleses, residentes no interior 
dos EUA, era ainda muito jovem quando foi tentar a 
vida em Nova Iorque. Criado em um lar protestante, já 
conhecia as Escrituras, mas foi longe de casa que as 
palavras de Jacó, registradas no texto de Gênesis 
28:20-22, calaram fundo em seu coração. Decidido a 
colocar Deus em primeiro lugar em sua vida, fez um 
voto semelhante ao do patriarca bíblico e prometeu 
que daria ao Senhor o dízimo de cada dólar que 
conseguisse ganhar, quando começou a trabalhar em 
uma pequena manufatura de sabão.

 Dois anos depois, William Colgate decidiu 
começar um negócio próprio, fabricando velas e 
sabões. Naquela época, esses produtos eram 
tradicionalmente feitos em casa, para consumo 
próprio, mas o jovem estava determinado a apostar 
nesse mercado, ainda que incipiente, e foi em frente. 
Apostando na qualidade de suas mercadorias e nos 
preços acessíveis aos consumidores em geral, em 
poucos anos já estava produzindo além de sabões, 
outros artigos para higiene pessoal.

Sempre fiel nos dízimos, com o crescimento da 
empresa, mandou que seu contador abrisse o que 
chamou de "conta do Senhor", para onde deveriam 
ser destinados rigorosamente 10% de todo o 
faturamento da empresa. Conforme os negócios 
prosperavam, ele passou a creditar naquela "conta" 
20% do faturamento, depois 30%, 40%, e, por fim, 
50% dos lucros de sua empresa eram dedicados ao 
Senhor e à Sua obra - principalmente agências 
missionárias, além de universidades e seminários 
teológicos norte-americanos - foram grandemente 
beneficiadas pelo diácono William Colgate, como era 
conhecido. 

 A prosperidade jamais o abandonou, e ele era 
conhecido como um dos homens mais ricos de Nova 
Iorque no século 19. Depois de sua morte, seus 
filhos, também cristãos fiéis, continuaram a ofertar 
liberalmente para a obra. Hoje, 200 anos depois, o 
empreendimento iniciado por ele, embora já não siga 
os mesmos princípios, continua a existir, e seu 
exemplo de vida se tornou uma fonte inspiradora para 
cristãos de todo o mundo. (Famous Americans.net, 
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St. Paul's CSI Congregation, Reformed, reader.com e 
site da filial da Colgate-Palmolive em Portugal).

 Todos que desejam ser empreendedores de 
Cristo devem buscar a excelência em tudo o que lhes 
vier às mãos para fazer. Deus deseja que Seus filhos 
se esforcem para aperfeiçoar cada órgão do corpo e 
qualidade da mente. Buscando a cada dia melhor a 
educação e o preparo das faculdades físicas e 
mentais para aplicar melhor seu talento no ministério 
de Deus para a execução de todo dever. 

 "Requer o Senhor de todo cristão 
crescimento em eficiência e capacidade em todo 
ramo. Cristo pagou nosso salário, Seu próprio sangue 
e sofrimento, para assegurar nosso serviço 
voluntário. Veio ao nosso mundo para dar um exemplo 
de como devemos trabalhar, e que espírito devemos 
introduzir em nossa labuta. Assim deve agir o 
empreendedor de Cristo usando de forma excelente 
cada centavo confiado por Deus pois a propriedade é 
um talento. Deus envia a Seu povo a mensagem: 
‘Vende tudo quanto tens e dá esmolas’. Tudo que 
temos é, sem dúvida alguma, do Senhor. Ele nos pede 
que despertemos, para levar uma parte do fardo de 
Sua causa, a fim de que Sua obra possa prosperar. 
Todo cristão deve desempenhar sua parte como 
mordomo fiel. Os métodos de Deus são judiciosos e 
certos, e devemos negociar com nossas moedas e 
notas devolvendo-Lhe nossas ofertas voluntárias, 
para manter Sua obra, para levar pessoas a Cristo. 
Grandes e pequenas somas devem fluir para o 
tesouro do Senhor” [...] (Conselho sobre Mordomia, p. 
72). Neste pensamento podemos concluir que Deus 
deseja que os seus discípulos sejam 
empreendedores para Seu Reino.

 De onde vêm as bênçãos materiais? A Bíblia 
diz em Deuteronômio 8:18: “Antes te lembrarás do 
Senhor teu Deus, porque ele é o que te dá força para 
adquirires riquezas; a fim de confirmar o seu pacto, 
que jurou a teus pais, como hoje se vê”.

 Pode o dinheiro tomar o lugar de coisas mais 
importantes? As riquezas podem se tornar o centro 
da nossa vida e tomar o lugar de Deus. A Bíblia diz em 
Jeremias 9:23, 24: “Assim diz o Senhor: Não se glorie 
o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua 
força; não se glorie o rico nas suas riquezas; mas o 
que se gloriar, glorie-se nisto: em entender, e em me 
conhecer, que eu sou o Senhor, que faço 

benevolência, juízo e justiça na terra; porque destas 
coisas me agrado, diz o Senhor”.

 As riquezas podem nos dar atitudes 
incorretas sobre as coisas materiais. A Bíblia diz em 
Lucas 12:15: “E disse ao povo: Acautelai-vos e 
guardai-vos de toda espécie de cobiça; porque a vida 
do homem não consiste na abundância das coisas 
que possui”.

 Não é sábio fazer do sucesso financeiro uma 
prioridade. A Bíblia diz em Mateus 6:24: “Ninguém 
pode servir a dois senhores; porque ou há de odiar a 
um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e 
desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às 
riquezas”. E no livro de 1 Timóteo 6:9: “Mas os que 
querem tornar-se ricos caem em tentação e em laço, 
e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as 
quais submergem os homens na ruína e na perdição”.

 Ainda que não seja impossível, é difícil para os 
ricos se tornarem cidadãos do reino de Deus. A Bíblia 
diz em Marcos 10:23-25: “Então Jesus, olhando em 
redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente 
entrarão no reino de Deus os que têm riquezas! E os 
discípulos se maravilharam destas suas palavras; 
mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, quão 
difícil é [para os que confiam nas riquezas] entrar no 
reino de Deus! É mais fácil um camelo passar pelo 
fundo de uma agulha, do que entrar um rico no reino 
de Deus”.

 A Bíblia diz em 1 Timóteo 6:10: “Porque o amor 
ao dinheiro é raiz de todos os males; e nessa cobiça 
alguns se desviaram da fé, e se traspassaram a si 
mesmos com muitas dores”.

 A cobiça usualmente acompanha a 
prosperidade e pode conduzir ao crime. A Bíblia diz 
em Tiago 4:1, 2: “Donde vêm as guerras e contendas 
entre vós? Porventura não vêm disto, dos vossos 
deleites, que nos vossos membros guerreiam? 
Cobiçais e nada tendes; logo matais. Invejais, e não 
podeis alcançar; logo combateis e fazeis guerras. 
Nada tendes, porque não pedis”.

 É verdade que quanto mais você der, maior 
será a sua recompensa. A Bíblia diz em Lucas 12:33, 
34: “Vendei o que possuís, e dai esmolas. Fazei para 
vós bolsas que não envelheçam; tesouro nos céus 
que jamais acabe, aonde não chega ladrão e a traça 

não rói. Porque, onde estiver o vosso tesouro, aí 
estará também o vosso coração”.

 Que estratégia de investimento Deus 
recomenda? A Bíblia diz em 1 Timóteo 6:17-19: 
“Manda aos ricos deste mundo que não sejam 
altivos, nem ponham a sua esperança na incerteza 
das riquezas, mas em Deus, que nos concede 
abundantemente todas as coisas para delas 
gozarmos; que pratiquem o bem, que se enriqueçam 
de boas obras, que sejam liberais e generosos, 
entesourando para si mesmos um bom fundamento 
para o futuro, para que possam alcançar a verdadeira 
vida.”

 É bom que os donos de propriedade se 
lembrem do seguinte. A Bíblia diz em Levítico 25:23: 
“Também não se venderá a terra em perpetuidade, 
porque a terra é minha; pois vós estais comigo como 
estrangeiros e peregrinos”.

 O contentamento não depende da quantidade 
de dinheiro ou posse de bens materiais. A Bíblia diz 
em Filipenses 4:12, 13: “Sei passar falta, e sei 
também ter abundância; em toda maneira e em todas 
as coisas estou experimentado, tanto em ter fartura, 
como em passar fome; tanto em ter abundância, 
como em padecer necessidade. Posso todas as 
coisas naquele que me fortalece”.

 Deus nos pede para lhe darmos o dízimo 
(10%) e as ofertas e de volta Ele promete bênçãos 
sem limite. A Bíblia diz em Malaquias 3:8-10: 
“Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e 
dizeis: Em que te roubamos? Nos dízimos e nas 
ofertas alçadas. Vós sois amaldiçoados com a 
maldição; porque a mim me roubais, sim, vós, esta 
nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do 
tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e 
depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos 
exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não 
derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advenha 
a maior abastança”.

 Cristo sancionou o fato de dar dízimo. A Bíblia 
diz em Mateus 23:23: “Ai de vós, escribas e fariseus, 
hipócritas! Porque dais o dízimo da hortelã, do endro e 
do cominho, e tendes omitido o que há de mais 
importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a 
fé; estas coisas, porém, devíeis fazer, sem omitir 
aquelas”.

Como podemos todos honrar a Deus sendo ricos ou 
pobres? A Bíblia diz em Provérbios 3:9: “Honra ao 
Senhor com os teus bens, e com as primícias de toda 
a tua renda”.

 Se damos a Deus o primeiro lugar da nossa 
vida, Ele cuidará de todas as nossas necessidades. A 
Bíblia diz em Mateus 6:33: “Mas buscai primeiro o seu 
reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão 
acrescentadas”.

 Que conselho financeiro dá Salomão, o 
homem mais rico e sábio que já existiu? A Bíblia diz 
em Eclesiastes 5:10-20: “Quem ama o dinheiro não 
se fartará de dinheiro; nem o que ama a riqueza se 
fartará do ganho; também isso é vaidade. Quando se 
multiplicam os bens, multiplicam-se também os que 
comem; e que proveito tem o seu dono senão o de 
vê-los com os seus olhos? Doce é o sono do 
trabalhador, quer coma pouco quer muito; mas a 
saciedade do rico não o deixa dormir. Há um grave mal 
que vi debaixo do sol: riquezas foram guardadas por 
seu dono para o seu próprio dano; e as mesmas 
riquezas se perderam por qualquer má aventura; e 
havendo algum filho nada fica na sua mão. Como saiu 
do ventre de sua mãe, assim também se irá, nu como 
veio; e nada tomará do seu trabalho, que possa levar 
na mão. Ora isso é um grave mal; porque justamente 
como veio, assim há de ir; e que proveito lhe vem de 
ter trabalhado para o vento, e de haver passado 
todos os seus dias nas trevas, e de haver padecido 
muito enfado, enfermidades e aborrecimento? Eis 
aqui o que eu vi, uma boa e bela coisa: alguém comer 
e beber, e gozar cada um do bem de todo o seu 
trabalho, com que se afadiga debaixo do sol, todos os 
dias da vida que Deus lhe deu; pois esse é o seu 
quinhão. E quanto ao homem a quem Deus deu 
riquezas e bens, e poder para desfrutá-los, receber o 
seu quinhão, e se regozijar no seu trabalho, isso é 
dom de Deus. Pois não se lembrará muito dos dias da 
sua vida; porque Deus lhe enche de alegria o 
coração”.

 Que dizem as Escrituras sobre as contas 
mensais? A Bíblia diz em Romanos 13:7, 8: “Dai a cada 
um o que lhe é devido: a quem tributo, tributo; a quem 
imposto, imposto; a quem temor, temor; a quem 
honra, honra. A ninguém devais coisa alguma, senão o 
amor recíproco; pois quem ama ao próximo tem 
cumprido a lei”.

 Tenha muito cuidado ao se comprometer a ser 
fiador de dívidas. A Bíblia diz em Provérbios 22:26, 
27: “Não estejas entre os que se comprometem, que 
ficam por fiadores de dívidas. Se não tens com que 
pagar, por que tirariam a tua cama de debaixo de ti”?

 De quê que a Bíblia nos faz lembrar com 
respeito aos empréstimos de dinheiro? A Bíblia diz 
em Provérbios 22:7: “O rico domina sobre os pobres; 
e o que toma emprestado é servo do que empresta”.

 Deus requer justiça nas questões de 
negócios. A Bíblia diz em Provérbios 16:11: “O peso e 
a balança justos são do Senhor; obra sua são todos 
os pesos da bolsa”.

 Deus requer honestidade e justiça a todos os 
que querem agradar a Deus. A Bíblia diz em Isaías 
33:15: “Aquele que anda em justiça, e fala com 
retidão; aquele que rejeita o ganho da opressão; que 
sacode as mãos para não receber peitas; o que tapa 
os ouvidos para não ouvir falar do derramamento de 
sangue, e fecha os olhos para não ver o mal”.

 É importante trabalhar para se sustentar. A 
Bíblia diz em 2 Tessalonicenses 3:11, 12: “Porquanto 
ouvimos que alguns entre vós andam 
desordenadamente, não trabalhando, antes 
intrometendo-se na vida alheia; a esses tais, porém, 
ordenamos e exortamos por nosso Senhor Jesus 
Cristo que, trabalhando sossegadamente, comam o 
seu próprio pão”.

Estudo.12

CONSTRUTORES DO REINO

 “Alguns acham que possuir riqueza é algo 
impuro e espúrio diante de Deus pois associam o 
dinheiro a tudo que seja mal, impuro, egoísta, não 
compatível com a espiritualidade, porém, não devem 
os seguidores de Cristo desprezar a riqueza; devem 
considerá-la como talento confiado pelo Senhor. Pelo 
uso sábio de Seus dons, podem eles ser 
eternamente beneficiados, mas devemos ter sempre 
em mente o fato de que Deus não nos deu riquezas 
para usá-las justamente como imaginamos, para 
satisfazer o impulso, para as conferirmos ou 
retermos de acordo com a nossa vontade. Não 
devemos usar as riquezas de maneira egoísta, 
empregando-as simplesmente para nossa própria 
satisfação. Tal atitude não seria correta nem para 
com Deus nem para com nossos semelhantes, 
trazendo apenas, por fim, perplexidade e 
dificuldades”. (Conselho sobre Mordomia, p. 83)

 O que Deus espera de cada um de nós é que 
sejamos empreendedores neste mundo pensando 
em fazer o melhor para a causa de Deus assim como 
fez William Colgate (1783-1957). Filho de uma 
família de imigrantes ingleses, residentes no interior 
dos EUA, era ainda muito jovem quando foi tentar a 
vida em Nova Iorque. Criado em um lar protestante, já 
conhecia as Escrituras, mas foi longe de casa que as 
palavras de Jacó, registradas no texto de Gênesis 
28:20-22, calaram fundo em seu coração. Decidido a 
colocar Deus em primeiro lugar em sua vida, fez um 
voto semelhante ao do patriarca bíblico e prometeu 
que daria ao Senhor o dízimo de cada dólar que 
conseguisse ganhar, quando começou a trabalhar em 
uma pequena manufatura de sabão.

 Dois anos depois, William Colgate decidiu 
começar um negócio próprio, fabricando velas e 
sabões. Naquela época, esses produtos eram 
tradicionalmente feitos em casa, para consumo 
próprio, mas o jovem estava determinado a apostar 
nesse mercado, ainda que incipiente, e foi em frente. 
Apostando na qualidade de suas mercadorias e nos 
preços acessíveis aos consumidores em geral, em 
poucos anos já estava produzindo além de sabões, 
outros artigos para higiene pessoal.

Sempre fiel nos dízimos, com o crescimento da 
empresa, mandou que seu contador abrisse o que 
chamou de "conta do Senhor", para onde deveriam 
ser destinados rigorosamente 10% de todo o 
faturamento da empresa. Conforme os negócios 
prosperavam, ele passou a creditar naquela "conta" 
20% do faturamento, depois 30%, 40%, e, por fim, 
50% dos lucros de sua empresa eram dedicados ao 
Senhor e à Sua obra - principalmente agências 
missionárias, além de universidades e seminários 
teológicos norte-americanos - foram grandemente 
beneficiadas pelo diácono William Colgate, como era 
conhecido. 

 A prosperidade jamais o abandonou, e ele era 
conhecido como um dos homens mais ricos de Nova 
Iorque no século 19. Depois de sua morte, seus 
filhos, também cristãos fiéis, continuaram a ofertar 
liberalmente para a obra. Hoje, 200 anos depois, o 
empreendimento iniciado por ele, embora já não siga 
os mesmos princípios, continua a existir, e seu 
exemplo de vida se tornou uma fonte inspiradora para 
cristãos de todo o mundo. (Famous Americans.net, 
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