
ou a seu Deus. 

 Quando falamos do dinheiro temos diante de 
nós uma escolha: usar os recursos que estão diante 
de nós para salvação; ou levar para um mal caminho. 
Vai depender do nosso relacionamento com Cristo.
 
 As riquezas podem ser um perigo para o 
cristão quando estas são acumulados na Terra. Será 
mais difícil para seu possuidor reconhecer que elas 
não lhe pertencem, mas lhe foram emprestadas a fim 
de serem usadas para a glória de Deus. O próprio 
Jesus aproveita a oportunidade de dar aos discípulos 
uma lição impressiva: “Disse então Jesus aos Seus 
discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar 
um rico no reino dos Céus. É mais fácil passar um 
camelo pelo fundo duma agulha do que entrar um rico 
no reino de Deus”. (Mateus 19:23, 24). 

 “A influência do amor ao dinheiro sobre o 
espírito humano é quase paralisador. As riquezas 
transtornam e levam muitos dos que as possuem a 
agirem como se tivessem perdido a razão. Quanto 
mais possuem bens deste mundo, tanto mais 
desejam. Seu medo de passarem necessidade 
aumenta com a riqueza que possuem. Têm a 
tendência de acumular bens para o futuro. São 
avaros e egoístas, temendo que Deus não lhes 
proveja o necessário. Essa classe é realmente pobre 
para com Deus. Ao se acumularem suas riquezas, 
nelas puseram a sua confiança e perderam a fé em 
Deus e nas Suas promessas”. (Conselho sobre 
Mordomia, p. 94).

 Jesus falou muito sobre o dinheiro, não 
porque Ele almejava arrecadar mais recursos e 
ganhos para sua causa, mas para que os discípulos 
não viessem a colocar o coração no dinheiro. Os bens 
materiais têm se tornado o maior deus deste mundo 
e para conseguirem seu propósito muitos estão 
dispostos a roubar, matar etc. 

 O dinheiro não deve ser visto simplesmente 
como uma moeda, mas uma extensão da própria vida, 
o cuidado que os servos de Deus devem ter em 
mente é que não podemos servir a Deus e ao 
dinheiro, pois é o mais poderoso dono de escravos do 
mundo. O que deve ser discutido não é a ideia de 
possuir ou não dinheiro, mas o cuidado de não ser 
possuído por ele. Existe um pensamento de que o 
dinheiro é um bom servo, mas um péssimo patrão.

 Alguns acham que é pecado ter dinheiro, mas 
a riqueza é uma bênção. É Deus quem nos dá 
sabedoria para adquirirmos riqueza. O problema é 
colocar o coração na riqueza. A raiz de todos os males 
não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro.

 Na parábola dos talentos podemos perceber 
que não é pecado ser rico, pois o Senhor deu os 
talentos para serem multiplicados. A riqueza vem 
como fruto da benção de Deus e do trabalho honrado. 
Na Bíblia encontramos muitas histórias de pessoas 
como Abarão e Jó. Eles foram homens ricos e 
tementes a Deus. O que a Bíblia proíbe é adquirir 
riquezas de forma desonesta e para propósitos 
egoístas, o pecado da riqueza está ligado a forma de 
adquiri-la e também da forma como muitos a utilizam. 
 
 Não podemos nos iludir em acreditar que o 
dinheiro por si só nos proporciona alegria e felicidade. 
Esta é uma premissa falsa, pois a alegria que ele 
proporciona é fugaz. A riqueza só tem um valor real 
para o cristão quando está fundamentada no “assim 
diz o senhor”. Quando está para construir o reino de 
Deus e para ajudar as pessoas que necessitam.

 A riqueza do servo de Deus é adquirida sem a 
opressão sobre o pobre, pois nas Escrituras 
Sagradas Deus mostra que o salário do trabalhador 
deve ser justo e não pode ser retido. O Senhor, na lei 
de Moisés, proibia ficar com o salário do trabalhador 
até à noite: “Não oprimirás o jornaleiro pobre e 
necessitado, seja ele teu irmão ou estrangeiro que 
está na tua terra e na tua cidade. No seu dia, lhe darás 
o seu salário, antes do pôr-do-sol, porquanto é pobre, 
e disso depende a sua vida; para que não clame 
contra ti ao Senhor, e haja em ti pecado”. 
(Deuteronômio 24:14, 15).  

 Não há nenhum pecado em ser previdente, 
fazer investimentos e em prover para si, para a 
família e para ajudar a outros. O que desagrada a 
Deus no adquirir riquezas é acumular tesouro tirando 
do que não é nosso. É pecaminoso acumular o que 
não é nosso.

 Em todas as épocas o dinheiro tem 
construído impérios e ajudado milhares de pessoas a 
serem melhores na educação, saúde e em qualidade 
de vida, mas também tem sido um perigo para 
muitos, especialmente quando se refere à 
espiritualidade. 

 Quando o homem prospera e todos os seus 
amigos falam bem dele é que corre maior perigo, pois 
a tendência humana é de se orgulhar. Por isso, quanto 
mais se prospera materialmente se deve também 
procurar a prosperidade espiritual e confiar 
inteiramente em Deus, constantemente em guarda 
para que o orgulho não brote e obtenha a supremacia.
     
 Principalmente aquele que tem grande 
popularidade e que recebe constantemente palavras 
de elogio necessitam estar focados na necessidade 
de colocar Deus em primeiro lugar. Cada um de nós 
temos que aprender a trabalhar com nosso impulso 
empreendedor Não há nada de errado em buscar 
crescer. A grande pergunta que devemos fazer para 
nós mesmos é para onde estamos canalizando nosso 
crescimento. Não podemos desprezar o nosso 
desejo de acumular riquezas é um sentimento inato 
de nossa natureza. Está dentro de cada um de nós 
porque foi implantado pelo nosso Deus e isso para o 
nosso crescimento, para fins nobres.

 Um pai sempre perguntava para o seu filho: o 
que você deseja ser quando crescer? O menino 
sempre respondia, quero ser médico de animais. E o 
pai para o conscientizar sobre o verdadeiro propósito 
da vida, continuava: e o que você pretende fazer com 

isso para Deus? Essa é a grande pergunta para ser 
feita a todos quantos desejam crescer e obter 
recursos.

 Dentro de uma visão do mundo secular se for 
perguntado o porquê de muitos terem dirigido todas 
as suas energias para alcançar riquezas, e com quê 
propósito assim trabalha, não vos poderiam dar uma 
razão para isso, um propósito definido para o qual 
está ganhando tesouros terrenos e acumulando 
riquezas. Não podem definir nenhum grande alvo para 
com Deus ou qualquer nova frente de ajuda ao 
próximo. Continuam acumulando porque apontaram 
toda a sua capacidade e todas as suas faculdades 
nessa direção. 

 O homem possui uma capacidade natural de 
ser empreendedor, o que precisamos fazer como 
cristãos é colocar o foco no propósito de Deus para 
nossa vida. "Há no homem mundano um ardente 
desejo de alguma coisa que ele não tem. Por força do 
hábito, dirige ele cada pensamento, cada propósito, 
no sentido de fazer provisão para o futuro, e, 
conforme vai ficando mais velho, torna-se cada vez 
mais ávido de conseguir tudo o que se possa ganhar. 
É natural que o cobiçoso se torne cada vez mais 
cobiçoso ao se aproximar do tempo em que perde o 
domínio sobre todas as coisas terrenas”. (Conselho 
sobre Mordomia, p. 93).

 Poucas pessoas reconhecem a força de seu 
amor ao dinheiro, até que lhes sobrevenha a prova. 
Somente esse momento revela o que temos em 
nosso coração. Amam mais a riqueza que ao próximo 
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 Quando falamos do dinheiro temos diante de 
nós uma escolha: usar os recursos que estão diante 
de nós para salvação; ou levar para um mal caminho. 
Vai depender do nosso relacionamento com Cristo.
 
 As riquezas podem ser um perigo para o 
cristão quando estas são acumulados na Terra. Será 
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Estudo.13

ONDE ESTÁ SEU CORAÇÃO?
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