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Estudo. 03

JESUS E O DINHEIRO

 Jesus em seu ministério falou mais em 
dinheiro do que em salvação. Não porque Ele fosse 
um materialista valorizando mais o ter do que o ser. 
Muito pelo contrário, Sua preocupação era 
justamente salvar as pessoas da sedução do 
dinheiro. Ele focou este tema mostrando a direção 
correta da aplicação dos bens materiais e a 
verdadeira riqueza.

 Jesus mostra que os pobres deste mundo 
são escolhidos para serem ricos em Deus. É 
interessante como Paulo faz uma abordagem quando 
diz: “p      obres, mas enriquecendo muitos outros; 
nada tendo, mas possuindo tudo”. (2 Coríntios 6:10). 
Na visão de Paulo todos são chamados a ser ricos em 
Cristo, pois Ele se fez pobre para que nos 
tornássemos ricos.

 Para que possamos entender o que a Bíblia 
ensina sobre o dinheiro temos que entender que uma 
pessoa rica materialmente pode ser pobre 
espiritualmente e um pobre de bens deste mundo 
pode ser rico espiritualmente. O contrário também é 
uma verdade. Existem pobres nos dois aspectos 
tanto quanto ricos nas duas áreas.

 A riqueza apresenta dois aspectos: ela é um 
presente de Deus e sinal de Sua benção. Mas não 
pode se tornar um deus para nós. A Bíblia não prega o 
ascetismo, ou seja, não vê virtude inerente à 
pobreza, nem pecado inerente à riqueza. Mas nos 
ensina que a verdadeira riqueza é a espiritual, não a 
material.

 É verdade que Cristo muito advertiu sobre a 
riqueza, pois os ricos são mais tentados. Por isso a 
ênfase maior passa a ser nos aspectos negativos. 
Jesus abordou várias vezes o assunto. Na parábola 
do rico insensato (Lucas 12:19), mostrou a tolice de 
ser rico materialmente e pobre diante de Deus. 
Condenou a atitude idólatra de quem se relaciona 
com o dinheiro como um deus: “Nenhum servo pode 
servir a dois senhores; pois odiará um e amará outro, 
ou se dedicará a um e desprezará outro. Vocês não 
podem servir a Deus e ao dinheiro”. (Lucas 16:13). 

 Jesus lembra que o dinheiro foi criado por 
Deus e não pode assumir a liderança de nossa vida; 
precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus 
e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. 
(Lucas 12:31). A riqueza facilmente nos conduz à 
tentação de dedicarmos atenção para as coisas 
deste mundo, afastando-nos de Cristo e de seu 
reino. Na parábola do semeador, a riqueza sufocou a 
palavra e a impediu de frutificar. (Mateus 13:22). Por 
isso, é difícil um rico se converter. (Mateus 19:23, 
24). 

 Os pobres estão em vantagem, não apenas 
por serem pobres, mas porque não têm como confiar 
em seus próprios recursos e, assim, estão mais 
prontos a se submeter ao senhorio de Cristo. Esses 
ensinamentos de Jesus se refletem no restante do 
Novo Testamento, onde somos avisados de que “o 
amor ao dinheiro é a raiz de todos os males”. 
(Filipenses 4:12). Esse é o grande problema, Cristo 
não ensina que o cristão não pode ter riquezas, o 
problema está em colocá-las acima de Deus.

 Alguns propõem que o cristão deva ser pobre 
porque Jesus era pobre. Realmente a sua vida 
humilde é tema de discussão, mas Jesus possuía o 
necessário para cumprir sua missão. 

 Embora tivesse dito que não tinha onde 
reclinar a cabeça, (Mateus 8:20), quando precisava 
de uma casa para descansar, Ele encontrava 
acolhida, como na casa de Maria e Marta, (Lucas 
10:38). Quando Ele precisou alimentar uma multidão 
de cinco mil pessoas o alimento foi provido para isto, 
(Mateus 14:19). Quando Ele precisou de um 
transporte, o teve à sua disposição, (João 12:14). 
Quando Ele precisou de um lugar para realizar a santa 
ceia, foi-lhe concedido, (João 13:2). Quando foi 
questionado sobre os impostos, Ele mandou que 
pescassem um peixe que estava com o dinheiro para 
isso, (Mateus 17:27). Ele alimentava doze homens 
todos os dias, (João 4:8).

 As vestes de Cristo não eram velhas e 
esfarrapadas, mas sim de bom gosto e qualidade. 
Tanto que, na sua crucifixão, os soldados lançaram 
sorte para ver quem ficaria com elas, pois eram 
feitas de um tecido fino, (Marcos 15:24). Até mesmo 
em sua morte, Ele teve o sepulcro de um príncipe, 
(João 19:38-41). 

 Jesus era plenamente Deus, plenamente 
homem e viveu aqui como o segundo Adão, nem por 
isso dispensou os recursos para suprir as 
necessidades em sua missão. Isto explica por que 
necessitou de um tesoureiro para cuidar de Suas 
finanças. 

 Diante destas evidências, podemos notar 
que, mesmo optando por viver uma vida simples, 
Jesus dispôs dos recursos necessários para atender 
Suas necessidades e cumprir a missão que o Pai lhe 
confiou. Sendo assim, podemos afirmar que não há 
nada de errado em possuir recursos financeiros, 
desde que estes estejam à serviço dos Céus.

 Jesus precisava de dinheiro para sustentar 
seu ministério para levar salvação a muitas pessoas. 
Jesus tinha um grupo de pessoas sinceras que 
colocavam seus recursos à disposição do Mestre. 
Ele nunca rejeitou esses recursos pois era a forma de 
envolvimento e comprometimento de Seus filhos no 
reino dos Céus. 

 A bíblia diz:  "E aconteceu, depois disto, que 
andava de cidade em cidade, e de aldeia em aldeia, 
pregando e anunciando o evangelho do reino de 
Deus; e os doze iam com ele, E algumas mulheres que 
haviam sido curadas de espíritos malignos e de 
enfermidades: Maria, chamada Madalena, da qual 
saíram sete demônios; E Joana, mulher de Cuza, 
procurador de Herodes, e Suzana, e muitas outras 
que o serviam com seus bens. (Lucas 8:1-3). 

 Na realidade quando as pessoas se tornavam 
discípulos de Cristo entregavam não somente suas 
vidas mas também seus recursos. Pois, "Seus 
discípulos trabalhavam nas cidades e vilas; e aqueles 
que estavam na verdade por mais tempo do que os 
novos conversos serviam-no com seus recursos." 
(The Review and Herald, 3 de Fevereiro de 1891, FD 
51.6)

 Enfim, Jesus usou o dinheiro durante o seu 
ministério. Jesus e Seus discípulos foram 
sustentados financeiramente durante o seu trabalho 
itinerante de três anos e meio. E o dinheiro continua 
sendo necessário para o ministério de Cristo aqui na 
Terra. Aqui, o crente trabalha para canalizar seus 
recursos para seu grande negócio que é o Reino de 
Cristo.

 Na Igreja Primitiva os apóstolos escolheram 
Matias para substituir a Judas no ofício de tesoureiro 
da Igreja recém estabelecida. (Atos 1:21-26). Na 
obra missionária de Paulo, ele recebeu salário de uma 
igreja abastada para pastorear outra mais pobre. (2 
Coríntios 11:8). 

 Hoje, o ministério de Cristo é sustentado pelo 
dinheiro dos fiéis, pois, Paulo afirmou que o obreiro é 
digno de seu salário, e que quem ensina merece 
honorários em dobro (1 Timóteo 5:17, 18). Podemos 
terminar aqui fazendo uma pergunta: qual era a 
relação de Jesus com o dinheiro? Bem, Ele o usou no 
ministério para promover o reino de Deus salvando 
pessoas. 
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