
você possa continuar dando. Ele mantém o canal 
suprido, isto é, a caixa cheia. 

 Deus nunca vai deixar faltar, porque Ele sabe 
que por este caminho, Ele suprirá de recursos a Sua 
obra e canalizando ajuda aos necessitados. Deus 
está à procura de homens cujo coração não esteja 
preso às coisas deste mundo, mas que seus olhos 
estejam somente voltados para a cruz de Cristo 
Jesus. E tendo no coração o mesmo sentimento que 
há no coração de Cristo, em se entregar totalmente 
ao serviço do Senhor. Pois o dinheiro na vida do 
cristão não tem sentido se não for para ser aplicado 
na Obra do Senhor. O contrário disso seria viver no 
sistema do mundo de adquirir bens, que a princípio 
parece ser mais atrativo, mas no final é tristeza e 
decepção.  

 Deus procura pessoas para serem condutos 
que dão sem pensar em receber. Certamente Deus 
dará cada vez mais a estes para que possam dar cada 
vez mais para Seu serviço. Isso é ser fiel às bênçãos 
recebidas.

A quem não ama as riquezas

 As riquezas fascinam os olhos dos seres 
humanos. Elas podem criar um sentimento de 
onipotência, pois fazem acreditar que tudo se pode. 
Muitos passam a acreditar que quanto mais rico, 
mais poder e controle terá sobre as coisas. Este 
sentimento leva a pessoa a amar cada vez mais as 
riquezas passando por cima de qualquer um ou 
qualquer coisa e fazendo absurdos para poder 
alcançá-las. 

 Deus e os semelhantes são deixados de lado, 
em segundo plano, ou em plano nenhum. No serviço 
do Mestre não há como deixar as riquezas em 
primeiro lugar, o lugar que é do nosso Senhor Jesus 
Senhor e Provedor. Deus quer realmente encontrar 
quem O ame tendo-O acima de qualquer coisa, 
inclusive das riquezas. 

 O Senhor prova os homens dando-lhes 
abundância de bens, tal como provou o rico da 
parábola. Somente os que resistiram à prova na Terra, 
os que foram encontrados fiéis, os que obedeceram 
às palavras do Senhor na prática da misericórdia, na 
utilização dos seus recursos para a divulgação do 
Reino de Deus, somente estes ouvirão dos lábios do 

Mestre: “Bem está, servo bom e fiel”. (Mateus 25:21).

A quem obedece aos ensinos de Deus

 Deus espera que Seus servos sejam fiéis a 
Ele assim como a bússola é fiel ao polo. Espera Deus 
que Seus filhos sejam como o lírio que consegue 
crescer em meio à lama e exalar seu perfume. Assim 
deve ser o cristão neste mundo. Homens tementes a 
Deus, como Cornélio quem nada fazia sem antes 
buscar auxílio dos Céus. 

 Jesus, o nosso amado Salvador, nos deixou o 
exemplo. Ele esteve aqui e empoeirou seus pés na 
história deste mundo, sofreu as mais fortes 
tentações, mas foi fiel em tudo sem se contaminar. O 
Salvador mostrou que Seus seguidores podem estar 
no mundo sem, todavia, pertencer ao mundo. Ele veio 
e não participou das ilusões oferecidas por Satanás, 
não se deixou ser governado pelos costumes e 
práticas mundanas de sua época. Ele veio para fazer 
a vontade de Seu Pai, buscar e salvar o perdido. 

 Com este objetivo em vista, o cristão pode 
viver no mundo sem pertencer ao mundo. Em 
qualquer situação, sob o poder do Espírito Santo, 
devemos permanecer fiéis em obedecer aos 
mandamentos, assim como Jesus foi fiel ao Pai.

 Para aquele que é honesto com Deus e os 
homens, o apóstolo Paulo foi um grande exemplo de 
fidelidade. Teve um relacionamento muito íntimo com 
Deus e todos os seus ensinos nos mostram a vitória 
em Cristo Jesus. 

 Paulo descreve como deve ser o caráter de 
um cristão: “Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é 
honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o 
que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma 
virtude, e se há algum louvor, nisso pensai”. 
(Filipenses 4:8). 

 Quando o Senhor distribuiu os talentos, Ele 
não almejava apenas o retorno da produtividade, Ele 
almejava a fidelidade e a honestidade de Seus 
servos. O que estava sendo avaliado, era o caráter de 
cada um. A um homem é dado um talento, a outro 
dois, e a outro cinco. Esses talentos não são 
conferidos caprichosamente, mas segundo a 
capacidade de quem os recebe. (Mateus 25:15). 
De acordo com os talentos concedidos serão os 

juros exigidos. A obrigação maior recai sobre quem se 
tornou mordomo de maior aptidão. O homem que tem 
dez dólares é tido como responsável por tudo o que 
se poderia fazer com dez dólares, caso fossem eles 
usados corretamente. O que só tem dez centavos 
apenas é responsável por essa quantia.

 Deus recompensa a todos que usam a 
honestidade como princípio de vida. Se o cristão 
deseja ser um canal de benção, deve acreditar que 
Deus está no controle de tudo, mesmo quando 
parece não ser lucrativo, Deus sempre dará a 
recompensa.

 O egoísmo tem dominado o coração de 
muitos do povo de Deus nos últimos dias. Por deixar 
se contaminar com o secularismo, pensam na maioria 
das vezes em si mesmos, ignorando quase sempre o 
sofrimento alheio. Este é um procedimento do mundo 
e não deve ser imitado pelos seguidores de Cristo 
Jesus. Se o cristão adota o caráter de Cristo então 
cada partícula de egoísmo deve ser expelida da alma.

 Promovendo a obra que Ele pôs em nossas 
mãos, sendo uma mão de ajuda ao coração aflito. A 
pobreza e sofrimento de famílias virão ao nosso 
conhecimento, e criaturas aflitas e sofredoras terão 
de ser socorridas. Poucos sabem do sofrimento 
humano que existe em toda parte em torno de nós; 
mas quando temos a oportunidade devemos estar 
prontos para oferecer imediata assistência aos que 
estão sob severa opressão.

Para aquele que não tira vantagens da fraqueza de 
outros

 Jesus veio a este mundo para salvar o ser 
humano indefeso diante do peso da escravidão 
imposta por Satanás. Aos seguidores de Cristo, o 
apóstolo Paulo escreve: “haja em voz o mesmo 
sentimento que houve em Cristo Jesus”. (Filipenses 
2:5). 

 Que sentimento deve ser esse? Entre outros 
pode ser aplicado também ao sentimento de piedade 
para com o próximo, principalmente com os 
indefesos. Deus muitas vezes desperta alguém para 
livrar os pobres de serem levados a situações que 
seriam perda para eles. Este é o dever do homem 
para com seu semelhante. 

 Tirar vantagem da ignorância de uma pessoa 
porque ela não está apta a discernir as 
consequências de um determinado procedimento, 
não é correto. “É dever de seu irmão pessoalmente 
expor-lhe a questão de maneira clara e fiel, com 
todos os pormenores, para não agir cegamente, e 
invalidar os recursos a que tem direito. Quando os 
homens observam a regra áurea: Fazei aos outros o 
que quereis que os outros vos façam, muitas 
dificuldades agora existentes seriam depressa 
contornadas”. (A Regra Áurea, Carta 85, 1896).

 
Para quem usa inteligência e pureza em cada 
transação

 Deus dá inteligência e sabedoria a todo 
aquele que busca com fervor os Céus para iluminar as 
suas decisões.

 Vivemos em um mundo vil e de uma 
concorrência desleal em todos os aspectos. 
Somente a capacidade de discernimento, dada por 
Deus, será um guia seguro para o cristão. Devemos 
pedir a Deus inteligência para melhor gerir a nossa 
vida e negócios. 

 Acredite, nunca é tarde demais para 
recomeçar ou dar prosseguimento ao que foi 
interrompido. “O grande objetivo da educação é 
habilitar-nos a empregar de tal maneira o poder que 
Deus nos deu, que representemos a religião da Bíblia 
e promovamos a glória do Senhor”.  (Conselhos aos 
Professores, Pais e Estudantes, p. 361).

 Deus não vos chamou para serem cauda, mas 
sim, cabeça. Para tal, Ele deseja capacitar Seus filhos 
com inteligência e sabedoria, não para exaltação 
própria, mas para exaltação de Cristo Jesus. Para 
isto, o seguidor de Cristo precisa manter a pureza em 
tudo o que faz, assim como José e Daniel, para que o 
poder de Deus se manifeste em sua vida.

O Senhor dá àquele que reconhece que tudo a Ele 
pertence

 Deus é o Criador dos Céus, da Terra e de todo 
o universo, e tudo que temos pertence a Ele. 
Devemos reconhecer isso em nossa vida, não 
importa se você é rico ou pobre.

 Muitos acreditam ser proprietários de alguma 
coisa aqui na Terra. O entendimento espiritual deve 
ser a busca constante do cristão para não se 
corromper com as riquezas, pois elas podem ser uma 
benção como também uma maldição. 

 As riquezas nas mãos de quem serve a Deus 
podem servir para o grande propósito do evangelho, 
mas nas mãos de egoístas com certeza os conduzirá 
para fora do Reino. É melhor ser pobre e confiar na 
providência de Deus, que ser rico e acreditar que não 
precisa dEle. Este é o motivo por que a muitos não 
são confiadas as riquezas, pois, para estes, as 
riquezas podem ser sua ruína. Agora, se a pessoa 
deseja ser um canal de Deus, não pode esquecer de 
que toda riqueza pertence ao Senhor e que ela é 
apenas um instrumento dEle, uma administradora de 
Seus recursos.

Quando religião e trabalho andam juntos 

 Muitos acham que religião e trabalho são 
coisas bem distintas, mas para um cristão autêntico 
as duas coisas andam juntas. Cada negociação, cada 
atitude, cada transação deve ser cheia de religião. 
Não tem como separar uma coisa da outra. Quando 

um construtor vai para o trabalho em uma manhã de 
sol e trabalha arduamente com concreto, argamassa, 
tijolos etc., ele está dedicando seus talentos, seu 
tempo, seu corpo, ou melhor, sua vida nessa 
atividade. E no final do dia todo esse empenho se 
transformará em moeda corrente e ela representa a 
vida de sacrifício deste construtor. Quando ele 
coloca na salva sua oferta, o que está colocando aos 
pés de Cristo é, na verdade, a sua vida e isso é 
religião. 

 Não podemos esquecer que Deus 
primeiramente aceita a pessoa para depois aceitar 
os recursos que ela tem para oferecer. Por isso, não 
tem como desassociar religião de negócio. Se um 
senhor possui uma empresa, ele retira dela o seu 
pró-labore, um salário para o seu sustento. E devolve 
o dízimo e mais dez por cento de oferta. Este 
empresário, além de ser um canal de Deus, faz que a 
sua empresa também o seja. Seu trabalho e sua vida 
são propriedades de Deus.
 
Para quem é fiel em distribuir as bênçãos 
recebidas

Uma caixa de água de uma residência tem um 
sistema que controla a entrada do líquido de acordo 
com a saída. A mesma proporção de água que sai 
também entra para suprir a falta. Assim, quanto mais 
água sai, mais água entra para manter a caixa cheia, 
acontecendo desta maneira um contínuo 
suprimento. Este exemplo ilustra bem o que é ser um 
canal de Deus. Quanto mais você coloca seus bens 
na causa de Deus, mais Ele lhe dará recursos para que 
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você possa continuar dando. Ele mantém o canal 
suprido, isto é, a caixa cheia. 

 Deus nunca vai deixar faltar, porque Ele sabe 
que por este caminho, Ele suprirá de recursos a Sua 
obra e canalizando ajuda aos necessitados. Deus 
está à procura de homens cujo coração não esteja 
preso às coisas deste mundo, mas que seus olhos 
estejam somente voltados para a cruz de Cristo 
Jesus. E tendo no coração o mesmo sentimento que 
há no coração de Cristo, em se entregar totalmente 
ao serviço do Senhor. Pois o dinheiro na vida do 
cristão não tem sentido se não for para ser aplicado 
na Obra do Senhor. O contrário disso seria viver no 
sistema do mundo de adquirir bens, que a princípio 
parece ser mais atrativo, mas no final é tristeza e 
decepção.  

 Deus procura pessoas para serem condutos 
que dão sem pensar em receber. Certamente Deus 
dará cada vez mais a estes para que possam dar cada 
vez mais para Seu serviço. Isso é ser fiel às bênçãos 
recebidas.

A quem não ama as riquezas

 As riquezas fascinam os olhos dos seres 
humanos. Elas podem criar um sentimento de 
onipotência, pois fazem acreditar que tudo se pode. 
Muitos passam a acreditar que quanto mais rico, 
mais poder e controle terá sobre as coisas. Este 
sentimento leva a pessoa a amar cada vez mais as 
riquezas passando por cima de qualquer um ou 
qualquer coisa e fazendo absurdos para poder 
alcançá-las. 

 Deus e os semelhantes são deixados de lado, 
em segundo plano, ou em plano nenhum. No serviço 
do Mestre não há como deixar as riquezas em 
primeiro lugar, o lugar que é do nosso Senhor Jesus 
Senhor e Provedor. Deus quer realmente encontrar 
quem O ame tendo-O acima de qualquer coisa, 
inclusive das riquezas. 

 O Senhor prova os homens dando-lhes 
abundância de bens, tal como provou o rico da 
parábola. Somente os que resistiram à prova na Terra, 
os que foram encontrados fiéis, os que obedeceram 
às palavras do Senhor na prática da misericórdia, na 
utilização dos seus recursos para a divulgação do 
Reino de Deus, somente estes ouvirão dos lábios do 

Mestre: “Bem está, servo bom e fiel”. (Mateus 25:21).

A quem obedece aos ensinos de Deus

 Deus espera que Seus servos sejam fiéis a 
Ele assim como a bússola é fiel ao polo. Espera Deus 
que Seus filhos sejam como o lírio que consegue 
crescer em meio à lama e exalar seu perfume. Assim 
deve ser o cristão neste mundo. Homens tementes a 
Deus, como Cornélio quem nada fazia sem antes 
buscar auxílio dos Céus. 

 Jesus, o nosso amado Salvador, nos deixou o 
exemplo. Ele esteve aqui e empoeirou seus pés na 
história deste mundo, sofreu as mais fortes 
tentações, mas foi fiel em tudo sem se contaminar. O 
Salvador mostrou que Seus seguidores podem estar 
no mundo sem, todavia, pertencer ao mundo. Ele veio 
e não participou das ilusões oferecidas por Satanás, 
não se deixou ser governado pelos costumes e 
práticas mundanas de sua época. Ele veio para fazer 
a vontade de Seu Pai, buscar e salvar o perdido. 

 Com este objetivo em vista, o cristão pode 
viver no mundo sem pertencer ao mundo. Em 
qualquer situação, sob o poder do Espírito Santo, 
devemos permanecer fiéis em obedecer aos 
mandamentos, assim como Jesus foi fiel ao Pai.

 Para aquele que é honesto com Deus e os 
homens, o apóstolo Paulo foi um grande exemplo de 
fidelidade. Teve um relacionamento muito íntimo com 
Deus e todos os seus ensinos nos mostram a vitória 
em Cristo Jesus. 

 Paulo descreve como deve ser o caráter de 
um cristão: “Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é 
honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o 
que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma 
virtude, e se há algum louvor, nisso pensai”. 
(Filipenses 4:8). 

 Quando o Senhor distribuiu os talentos, Ele 
não almejava apenas o retorno da produtividade, Ele 
almejava a fidelidade e a honestidade de Seus 
servos. O que estava sendo avaliado, era o caráter de 
cada um. A um homem é dado um talento, a outro 
dois, e a outro cinco. Esses talentos não são 
conferidos caprichosamente, mas segundo a 
capacidade de quem os recebe. (Mateus 25:15). 
De acordo com os talentos concedidos serão os 

juros exigidos. A obrigação maior recai sobre quem se 
tornou mordomo de maior aptidão. O homem que tem 
dez dólares é tido como responsável por tudo o que 
se poderia fazer com dez dólares, caso fossem eles 
usados corretamente. O que só tem dez centavos 
apenas é responsável por essa quantia.

 Deus recompensa a todos que usam a 
honestidade como princípio de vida. Se o cristão 
deseja ser um canal de benção, deve acreditar que 
Deus está no controle de tudo, mesmo quando 
parece não ser lucrativo, Deus sempre dará a 
recompensa.

 O egoísmo tem dominado o coração de 
muitos do povo de Deus nos últimos dias. Por deixar 
se contaminar com o secularismo, pensam na maioria 
das vezes em si mesmos, ignorando quase sempre o 
sofrimento alheio. Este é um procedimento do mundo 
e não deve ser imitado pelos seguidores de Cristo 
Jesus. Se o cristão adota o caráter de Cristo então 
cada partícula de egoísmo deve ser expelida da alma.

 Promovendo a obra que Ele pôs em nossas 
mãos, sendo uma mão de ajuda ao coração aflito. A 
pobreza e sofrimento de famílias virão ao nosso 
conhecimento, e criaturas aflitas e sofredoras terão 
de ser socorridas. Poucos sabem do sofrimento 
humano que existe em toda parte em torno de nós; 
mas quando temos a oportunidade devemos estar 
prontos para oferecer imediata assistência aos que 
estão sob severa opressão.

Para aquele que não tira vantagens da fraqueza de 
outros

 Jesus veio a este mundo para salvar o ser 
humano indefeso diante do peso da escravidão 
imposta por Satanás. Aos seguidores de Cristo, o 
apóstolo Paulo escreve: “haja em voz o mesmo 
sentimento que houve em Cristo Jesus”. (Filipenses 
2:5). 

 Que sentimento deve ser esse? Entre outros 
pode ser aplicado também ao sentimento de piedade 
para com o próximo, principalmente com os 
indefesos. Deus muitas vezes desperta alguém para 
livrar os pobres de serem levados a situações que 
seriam perda para eles. Este é o dever do homem 
para com seu semelhante. 

 Tirar vantagem da ignorância de uma pessoa 
porque ela não está apta a discernir as 
consequências de um determinado procedimento, 
não é correto. “É dever de seu irmão pessoalmente 
expor-lhe a questão de maneira clara e fiel, com 
todos os pormenores, para não agir cegamente, e 
invalidar os recursos a que tem direito. Quando os 
homens observam a regra áurea: Fazei aos outros o 
que quereis que os outros vos façam, muitas 
dificuldades agora existentes seriam depressa 
contornadas”. (A Regra Áurea, Carta 85, 1896).

 
Para quem usa inteligência e pureza em cada 
transação

 Deus dá inteligência e sabedoria a todo 
aquele que busca com fervor os Céus para iluminar as 
suas decisões.

 Vivemos em um mundo vil e de uma 
concorrência desleal em todos os aspectos. 
Somente a capacidade de discernimento, dada por 
Deus, será um guia seguro para o cristão. Devemos 
pedir a Deus inteligência para melhor gerir a nossa 
vida e negócios. 

 Acredite, nunca é tarde demais para 
recomeçar ou dar prosseguimento ao que foi 
interrompido. “O grande objetivo da educação é 
habilitar-nos a empregar de tal maneira o poder que 
Deus nos deu, que representemos a religião da Bíblia 
e promovamos a glória do Senhor”.  (Conselhos aos 
Professores, Pais e Estudantes, p. 361).

 Deus não vos chamou para serem cauda, mas 
sim, cabeça. Para tal, Ele deseja capacitar Seus filhos 
com inteligência e sabedoria, não para exaltação 
própria, mas para exaltação de Cristo Jesus. Para 
isto, o seguidor de Cristo precisa manter a pureza em 
tudo o que faz, assim como José e Daniel, para que o 
poder de Deus se manifeste em sua vida.

O Senhor dá àquele que reconhece que tudo a Ele 
pertence

 Deus é o Criador dos Céus, da Terra e de todo 
o universo, e tudo que temos pertence a Ele. 
Devemos reconhecer isso em nossa vida, não 
importa se você é rico ou pobre.

 Muitos acreditam ser proprietários de alguma 
coisa aqui na Terra. O entendimento espiritual deve 
ser a busca constante do cristão para não se 
corromper com as riquezas, pois elas podem ser uma 
benção como também uma maldição. 

 As riquezas nas mãos de quem serve a Deus 
podem servir para o grande propósito do evangelho, 
mas nas mãos de egoístas com certeza os conduzirá 
para fora do Reino. É melhor ser pobre e confiar na 
providência de Deus, que ser rico e acreditar que não 
precisa dEle. Este é o motivo por que a muitos não 
são confiadas as riquezas, pois, para estes, as 
riquezas podem ser sua ruína. Agora, se a pessoa 
deseja ser um canal de Deus, não pode esquecer de 
que toda riqueza pertence ao Senhor e que ela é 
apenas um instrumento dEle, uma administradora de 
Seus recursos.

Quando religião e trabalho andam juntos 

 Muitos acham que religião e trabalho são 
coisas bem distintas, mas para um cristão autêntico 
as duas coisas andam juntas. Cada negociação, cada 
atitude, cada transação deve ser cheia de religião. 
Não tem como separar uma coisa da outra. Quando 

um construtor vai para o trabalho em uma manhã de 
sol e trabalha arduamente com concreto, argamassa, 
tijolos etc., ele está dedicando seus talentos, seu 
tempo, seu corpo, ou melhor, sua vida nessa 
atividade. E no final do dia todo esse empenho se 
transformará em moeda corrente e ela representa a 
vida de sacrifício deste construtor. Quando ele 
coloca na salva sua oferta, o que está colocando aos 
pés de Cristo é, na verdade, a sua vida e isso é 
religião. 

 Não podemos esquecer que Deus 
primeiramente aceita a pessoa para depois aceitar 
os recursos que ela tem para oferecer. Por isso, não 
tem como desassociar religião de negócio. Se um 
senhor possui uma empresa, ele retira dela o seu 
pró-labore, um salário para o seu sustento. E devolve 
o dízimo e mais dez por cento de oferta. Este 
empresário, além de ser um canal de Deus, faz que a 
sua empresa também o seja. Seu trabalho e sua vida 
são propriedades de Deus.
 
Para quem é fiel em distribuir as bênçãos 
recebidas

Uma caixa de água de uma residência tem um 
sistema que controla a entrada do líquido de acordo 
com a saída. A mesma proporção de água que sai 
também entra para suprir a falta. Assim, quanto mais 
água sai, mais água entra para manter a caixa cheia, 
acontecendo desta maneira um contínuo 
suprimento. Este exemplo ilustra bem o que é ser um 
canal de Deus. Quanto mais você coloca seus bens 
na causa de Deus, mais Ele lhe dará recursos para que 
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você possa continuar dando. Ele mantém o canal 
suprido, isto é, a caixa cheia. 

 Deus nunca vai deixar faltar, porque Ele sabe 
que por este caminho, Ele suprirá de recursos a Sua 
obra e canalizando ajuda aos necessitados. Deus 
está à procura de homens cujo coração não esteja 
preso às coisas deste mundo, mas que seus olhos 
estejam somente voltados para a cruz de Cristo 
Jesus. E tendo no coração o mesmo sentimento que 
há no coração de Cristo, em se entregar totalmente 
ao serviço do Senhor. Pois o dinheiro na vida do 
cristão não tem sentido se não for para ser aplicado 
na Obra do Senhor. O contrário disso seria viver no 
sistema do mundo de adquirir bens, que a princípio 
parece ser mais atrativo, mas no final é tristeza e 
decepção.  

 Deus procura pessoas para serem condutos 
que dão sem pensar em receber. Certamente Deus 
dará cada vez mais a estes para que possam dar cada 
vez mais para Seu serviço. Isso é ser fiel às bênçãos 
recebidas.

A quem não ama as riquezas

 As riquezas fascinam os olhos dos seres 
humanos. Elas podem criar um sentimento de 
onipotência, pois fazem acreditar que tudo se pode. 
Muitos passam a acreditar que quanto mais rico, 
mais poder e controle terá sobre as coisas. Este 
sentimento leva a pessoa a amar cada vez mais as 
riquezas passando por cima de qualquer um ou 
qualquer coisa e fazendo absurdos para poder 
alcançá-las. 

 Deus e os semelhantes são deixados de lado, 
em segundo plano, ou em plano nenhum. No serviço 
do Mestre não há como deixar as riquezas em 
primeiro lugar, o lugar que é do nosso Senhor Jesus 
Senhor e Provedor. Deus quer realmente encontrar 
quem O ame tendo-O acima de qualquer coisa, 
inclusive das riquezas. 

 O Senhor prova os homens dando-lhes 
abundância de bens, tal como provou o rico da 
parábola. Somente os que resistiram à prova na Terra, 
os que foram encontrados fiéis, os que obedeceram 
às palavras do Senhor na prática da misericórdia, na 
utilização dos seus recursos para a divulgação do 
Reino de Deus, somente estes ouvirão dos lábios do 

Mestre: “Bem está, servo bom e fiel”. (Mateus 25:21).

A quem obedece aos ensinos de Deus

 Deus espera que Seus servos sejam fiéis a 
Ele assim como a bússola é fiel ao polo. Espera Deus 
que Seus filhos sejam como o lírio que consegue 
crescer em meio à lama e exalar seu perfume. Assim 
deve ser o cristão neste mundo. Homens tementes a 
Deus, como Cornélio quem nada fazia sem antes 
buscar auxílio dos Céus. 

 Jesus, o nosso amado Salvador, nos deixou o 
exemplo. Ele esteve aqui e empoeirou seus pés na 
história deste mundo, sofreu as mais fortes 
tentações, mas foi fiel em tudo sem se contaminar. O 
Salvador mostrou que Seus seguidores podem estar 
no mundo sem, todavia, pertencer ao mundo. Ele veio 
e não participou das ilusões oferecidas por Satanás, 
não se deixou ser governado pelos costumes e 
práticas mundanas de sua época. Ele veio para fazer 
a vontade de Seu Pai, buscar e salvar o perdido. 

 Com este objetivo em vista, o cristão pode 
viver no mundo sem pertencer ao mundo. Em 
qualquer situação, sob o poder do Espírito Santo, 
devemos permanecer fiéis em obedecer aos 
mandamentos, assim como Jesus foi fiel ao Pai.

 Para aquele que é honesto com Deus e os 
homens, o apóstolo Paulo foi um grande exemplo de 
fidelidade. Teve um relacionamento muito íntimo com 
Deus e todos os seus ensinos nos mostram a vitória 
em Cristo Jesus. 

 Paulo descreve como deve ser o caráter de 
um cristão: “Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é 
honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o 
que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma 
virtude, e se há algum louvor, nisso pensai”. 
(Filipenses 4:8). 

 Quando o Senhor distribuiu os talentos, Ele 
não almejava apenas o retorno da produtividade, Ele 
almejava a fidelidade e a honestidade de Seus 
servos. O que estava sendo avaliado, era o caráter de 
cada um. A um homem é dado um talento, a outro 
dois, e a outro cinco. Esses talentos não são 
conferidos caprichosamente, mas segundo a 
capacidade de quem os recebe. (Mateus 25:15). 
De acordo com os talentos concedidos serão os 

juros exigidos. A obrigação maior recai sobre quem se 
tornou mordomo de maior aptidão. O homem que tem 
dez dólares é tido como responsável por tudo o que 
se poderia fazer com dez dólares, caso fossem eles 
usados corretamente. O que só tem dez centavos 
apenas é responsável por essa quantia.

 Deus recompensa a todos que usam a 
honestidade como princípio de vida. Se o cristão 
deseja ser um canal de benção, deve acreditar que 
Deus está no controle de tudo, mesmo quando 
parece não ser lucrativo, Deus sempre dará a 
recompensa.

 O egoísmo tem dominado o coração de 
muitos do povo de Deus nos últimos dias. Por deixar 
se contaminar com o secularismo, pensam na maioria 
das vezes em si mesmos, ignorando quase sempre o 
sofrimento alheio. Este é um procedimento do mundo 
e não deve ser imitado pelos seguidores de Cristo 
Jesus. Se o cristão adota o caráter de Cristo então 
cada partícula de egoísmo deve ser expelida da alma.

 Promovendo a obra que Ele pôs em nossas 
mãos, sendo uma mão de ajuda ao coração aflito. A 
pobreza e sofrimento de famílias virão ao nosso 
conhecimento, e criaturas aflitas e sofredoras terão 
de ser socorridas. Poucos sabem do sofrimento 
humano que existe em toda parte em torno de nós; 
mas quando temos a oportunidade devemos estar 
prontos para oferecer imediata assistência aos que 
estão sob severa opressão.

Para aquele que não tira vantagens da fraqueza de 
outros

 Jesus veio a este mundo para salvar o ser 
humano indefeso diante do peso da escravidão 
imposta por Satanás. Aos seguidores de Cristo, o 
apóstolo Paulo escreve: “haja em voz o mesmo 
sentimento que houve em Cristo Jesus”. (Filipenses 
2:5). 

 Que sentimento deve ser esse? Entre outros 
pode ser aplicado também ao sentimento de piedade 
para com o próximo, principalmente com os 
indefesos. Deus muitas vezes desperta alguém para 
livrar os pobres de serem levados a situações que 
seriam perda para eles. Este é o dever do homem 
para com seu semelhante. 

 Tirar vantagem da ignorância de uma pessoa 
porque ela não está apta a discernir as 
consequências de um determinado procedimento, 
não é correto. “É dever de seu irmão pessoalmente 
expor-lhe a questão de maneira clara e fiel, com 
todos os pormenores, para não agir cegamente, e 
invalidar os recursos a que tem direito. Quando os 
homens observam a regra áurea: Fazei aos outros o 
que quereis que os outros vos façam, muitas 
dificuldades agora existentes seriam depressa 
contornadas”. (A Regra Áurea, Carta 85, 1896).

 
Para quem usa inteligência e pureza em cada 
transação

 Deus dá inteligência e sabedoria a todo 
aquele que busca com fervor os Céus para iluminar as 
suas decisões.

 Vivemos em um mundo vil e de uma 
concorrência desleal em todos os aspectos. 
Somente a capacidade de discernimento, dada por 
Deus, será um guia seguro para o cristão. Devemos 
pedir a Deus inteligência para melhor gerir a nossa 
vida e negócios. 

 Acredite, nunca é tarde demais para 
recomeçar ou dar prosseguimento ao que foi 
interrompido. “O grande objetivo da educação é 
habilitar-nos a empregar de tal maneira o poder que 
Deus nos deu, que representemos a religião da Bíblia 
e promovamos a glória do Senhor”.  (Conselhos aos 
Professores, Pais e Estudantes, p. 361).

 Deus não vos chamou para serem cauda, mas 
sim, cabeça. Para tal, Ele deseja capacitar Seus filhos 
com inteligência e sabedoria, não para exaltação 
própria, mas para exaltação de Cristo Jesus. Para 
isto, o seguidor de Cristo precisa manter a pureza em 
tudo o que faz, assim como José e Daniel, para que o 
poder de Deus se manifeste em sua vida.

Estudo.14

A RIQUEZA VINDA DE DEUS

O Senhor dá àquele que reconhece que tudo a Ele 
pertence

 Deus é o Criador dos Céus, da Terra e de todo 
o universo, e tudo que temos pertence a Ele. 
Devemos reconhecer isso em nossa vida, não 
importa se você é rico ou pobre.

 Muitos acreditam ser proprietários de alguma 
coisa aqui na Terra. O entendimento espiritual deve 
ser a busca constante do cristão para não se 
corromper com as riquezas, pois elas podem ser uma 
benção como também uma maldição. 

 As riquezas nas mãos de quem serve a Deus 
podem servir para o grande propósito do evangelho, 
mas nas mãos de egoístas com certeza os conduzirá 
para fora do Reino. É melhor ser pobre e confiar na 
providência de Deus, que ser rico e acreditar que não 
precisa dEle. Este é o motivo por que a muitos não 
são confiadas as riquezas, pois, para estes, as 
riquezas podem ser sua ruína. Agora, se a pessoa 
deseja ser um canal de Deus, não pode esquecer de 
que toda riqueza pertence ao Senhor e que ela é 
apenas um instrumento dEle, uma administradora de 
Seus recursos.

Quando religião e trabalho andam juntos 

 Muitos acham que religião e trabalho são 
coisas bem distintas, mas para um cristão autêntico 
as duas coisas andam juntas. Cada negociação, cada 
atitude, cada transação deve ser cheia de religião. 
Não tem como separar uma coisa da outra. Quando 

um construtor vai para o trabalho em uma manhã de 
sol e trabalha arduamente com concreto, argamassa, 
tijolos etc., ele está dedicando seus talentos, seu 
tempo, seu corpo, ou melhor, sua vida nessa 
atividade. E no final do dia todo esse empenho se 
transformará em moeda corrente e ela representa a 
vida de sacrifício deste construtor. Quando ele 
coloca na salva sua oferta, o que está colocando aos 
pés de Cristo é, na verdade, a sua vida e isso é 
religião. 

 Não podemos esquecer que Deus 
primeiramente aceita a pessoa para depois aceitar 
os recursos que ela tem para oferecer. Por isso, não 
tem como desassociar religião de negócio. Se um 
senhor possui uma empresa, ele retira dela o seu 
pró-labore, um salário para o seu sustento. E devolve 
o dízimo e mais dez por cento de oferta. Este 
empresário, além de ser um canal de Deus, faz que a 
sua empresa também o seja. Seu trabalho e sua vida 
são propriedades de Deus.
 
Para quem é fiel em distribuir as bênçãos 
recebidas

Uma caixa de água de uma residência tem um 
sistema que controla a entrada do líquido de acordo 
com a saída. A mesma proporção de água que sai 
também entra para suprir a falta. Assim, quanto mais 
água sai, mais água entra para manter a caixa cheia, 
acontecendo desta maneira um contínuo 
suprimento. Este exemplo ilustra bem o que é ser um 
canal de Deus. Quanto mais você coloca seus bens 
na causa de Deus, mais Ele lhe dará recursos para que 
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