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coloca seu tesouro aí está seu coração. 

 Para o discípulo de Cristo Ele é seu maior 
tesouro. Em  Deus deve estar totalmente o nosso 
coração. É este mesmo tipo de determinação que se 
encontra aqui, que o Senhor espera daqueles que 
investem suas vidas e tempo nos negócios relativos 
ao Reino de Deus. Ele deseja que eles estejam 
continuamente empenhados nos assuntos e 
interesses relativos ao Seu Reino. 

 Os dois servos fiéis da parábola fizeram com 
que houvesse um aumento de cem por cento dos 
talentos que haviam recebido, pois o que recebeu 
cinco talentos ganhou outros cinco, e o que recebeu 
dois ganhou outros dois.

 Eles agradaram inteiramente ao seu senhor 
ganhando na mesma proporção que haviam recebido, 
e isto indica que Ele não é um Senhor cruel que exige 
dos Seus servos mais do que lhes tenha dado. E 
também não exige deles mais do que possam 
efetivamente produzir para Ele. 

 Note que um recebeu cinco e outro dois 
talentos. Ele ajusta o trabalho à nossa capacidade. 
Não exigirá de nós o que não possamos efetivamente 
produzir. A parábola mostra que a infidelidade não 
será achada em razão das grandes responsabilidades 
que possam ser confiadas a nós pelo Senhor, porque 
aquele que recebeu um maior peso destas 
responsabilidades foi inteiramente fiel. O que havia 
recebido cinco talentos para investir. 

 Mas a infidelidade foi achada exatamente no 
que recebeu menos. Pessoas que têm recebido 
menos talentos de Deus para investir são 
justamente aquelas que devem vigiar mais para 
permanecerem fiéis, dado a grande tentação a uma 
indolência total. A inércia nunca Lhe agradará.

 Os cristãos verdadeiros devem aprender 
deste exemplo porque se diz na parábola que aqueles 
que serão condenados por Deus são aqueles que não 
se ocupam diligentemente com a obra de Deus. Que 
são inteiramente indolentes quanto ao que deveriam 
fazer para Ele. Que não têm nenhum interesse nos 
negócios relativos ao Reino dos Céus.  

 Os mordomos fiéis de Cristo provarão a sua 
fidelidade a Ele naquele dia pela evidência das suas 

obras. Dos frutos que produziram para Ele. Daí a 
necessidade de diligência, porque sem isto não 
haverá frutos espirituais sendo produzidos para 
Deus.

 Muitos dos que têm cobiçado tão somente o 
prêmio a ser recebido poderão ficar decepcionados, 
porque não será pelo critério do interesse próprio que 
a medida da recompensa será concedida. 

 Aqueles que temem servir a Deus, pensando 
que Ele exigirá deles mais do que possam dar, e que 
pensam da santificação como um fardo árduo para 
ser carregado, tentarão ainda se desculpar quando o 
Senhor voltar para entrar em juízo com toda a carne, 
pensando que poderão ser justificados com o uso 
dos seus argumentos injustos.

 É preciso, pois, manter uma firme e constante 
atitude de vigilância e diligência espirituais. Um 
cristão nunca deve procurar se poupar quando está 
empenhado no serviço de Deus. Jesus ordena que 
não tentemos poupar a própria vida para não a perder. 
Porque é se entregando para Deus que se acha o 
verdadeiro sentido e utilidade da vida.

 O maior e melhor talento que o Senhor tem 
dado aos homens – o da vida – será tirado daqueles 
que não a investirem no Reino. Porque eles a 
perderão numa condenação eterna. Enquanto estão 
neste mundo eles têm a oportunidade de produzirem 
frutos dignos para Deus. E a graça do Senhor será 
concedida em maior medida àqueles que têm sido 
fiéis em maior proporção e que muito têm honrado a 
Deus. Estes receberão ainda mais.

 A prosperidade espiritual está intimamente 
ligada à liberalidade cristã. Os seguidores de Cristo 
devem regozijar-se pelo privilégio de revelar em sua 
vida a beneficência do seu Redentor. Dando ao 
Senhor, eles têm a certeza de que seu tesouro está 
indo para as cortes celestiais. 

 Querem os homens ter seus bens seguros? 
Coloquem-nos nas mãos que levam as marcas da 
crucifixão. Querem aproveitar seus rendimentos? 
Usem-nos para abençoar os necessitados e 
sofredores. Querem aumentar suas posses? Acatem 
a ordem divina: “Honra ao Senhor com a tua fazenda, 
e com as primícias de toda a tua renda; e se encherão 
os teus celeiros abundantemente, e transbordarão 

de mosto os teus lagares”. (Provérbios 3:9, 10). 
“Procurem eles reter suas posses com propósitos 
egoístas, e isso será para sua eterna perda. Deem, 
porém seu tesouro a Deus, e desse momento em 
diante ele levará Sua inscrição. Ficará selado com a 
Sua imutabilidade”. (Atos dos Apóstolos, p. 192).
Deus declara: “Bem-aventurados vós os que semeais 
sobre todas as águas”. (Isaías 32:20). Um contínuo 
repartir dos dons de Deus onde quer que a obra do 
Senhor ou as necessidades da humanidade 
requeiram nosso auxílio, não leva à pobreza. “Alguns 
há que espalham, e ainda se lhes acrescenta mais; e 
outros que retêm mais do que é justo, mas é para a 
sua perda”. (Provérbios 11:24). 
O semeador multiplica a semente ao utilizá-la. Assim 
é com os que são fiéis em distribuir os dons de Deus. 
Repartindo, aumentam suas bençãos. “Daí, e 
ser-vos-á dado”, prometeu Deus: “boa medida, 
recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no 
vosso regaço”. (Lucas 6:38). (Atos dos Apóstolos, p. 
192).

 O talento que foi enterrado será bem utilizado 
pelo Senhor, porque a Sua graça é preciosa e será 
dada a quem possa apreciar o seu justo valor. A graça 
abundante não ficará sem ser investida e produzir o 
trabalho para o qual ela foi designada por Deus. 

 As bençãos que foram destinadas por Deus a 
todos os homens serão devidamente dadas a todos 
aqueles que as apreciarem. As rejeitadas não serão 
lançadas fora, mas serão usadas para enriquecerem 
ainda mais aqueles que têm sido fiéis ao Senhor. “É à 
medida que nos entregamos a Deus para o serviço da 
humanidade, que Ele Se nos dá. Ninguém pode dar em 
seu coração e vida lugar para a corrente da bênção de 
Deus fluir em direção a outros, sem que receba em si 
mesmo uma preciosa recompensa”. (O Maior 
Discurso de Cristo, p. 122). 

 Enfim, Jesus aplica mais em quem deseja 
multiplicar as bênçãos para o seu Reino.

Estudo.15

SEMENTES DA PROSPERIEDADE

 É necessário empenho e esmero da parte do 
cristão para com o serviço de Deus. “A benção de 
Deus não pode vir sobre os que se mostram ociosos 
em Sua vinha. Professos cristãos que nada fazem 
neutralizam os esforços dos verdadeiros obreiros por 
sua influência e exemplo. Fazem que as grandes e 
importantes verdades que professam crer pareçam 
inconsistentes, e tornam-nas de nenhum efeito. Eles 
representam falsamente o caráter de Cristo. Como 
pode Deus derramar os chuveiros de Sua graça sobre 
as igrejas que são em grande parte compostas desta 
espécie de membros? Não são de maneira nenhuma 
útil na obra de Deus. Como pode o Mestre dizer a tais 
pessoas: ‘Bem está, servo bom e fiel... entra para o 
gozo do teu Senhor’, quando eles não têm sido nem 
bons e nem fiéis? Deus não pode dizer uma falsidade. 
O poder da graça de Deus não pode ser dado em 
grande medida às igrejas. Desonraria o Seu próprio 
glorioso caráter permitir que torrentes de graça 
viessem sobre o povo que não toma o jugo de Cristo, 
que não leva o Seu fardo, que se não negam a si 
mesmos, que não exaltam a cruz de Cristo. Por causa 
de sua indolência são um embaraço aos que sairiam 
para o trabalho se eles não barrassem o caminho”. 
(The Review and Herald, 21 de Julho de 1896).

 Eles não investirão no Reino de Deus com os 
dons de Deus, porque eles desprezam as coisas e 
assuntos do Reino e o interesse deles diz respeito 
apenas aos seus próprios negócios. Eles buscam a 
Deus para ampliarem os seus próprios negócios e 
serem prósperos segundo o mundo, mas não para 
serem instrumentos a Seu serviço, para fazerem a 
Sua exclusiva vontade. 

 A parábola dos talentos nos mostra que os 
que confiam os Seus bens na expectativa de que os 
utilizemos para a glória de Deus fazendo com que 
seus recursos materiais aumentem gerando lucro 
para Ele e não para si mesmos. O que Deus espera é 
que nenhum de Seus servos sejam inativos, não 
deverão desperdiçar nenhuma oportunidade para 
aumentar os recursos para Deus. Assim, como 
recebemos de Deus, da mesma forma devemos ser 
uma benção na vida de outros. Estes recursos serão 
aumentados de forma sobrenatural por Deus, porque 
este é o Seu método, a saber, fazer aumentar aquilo 
que damos segundo a Sua vontade.

 Como discípulos de Deus dedicamos todo o 
nosso ser para o trabalho de Deus, e se assim 
permanecermos com toda dedicação para com as 
coisas relativas ao Reino, quando colocamos nossos 
recursos nas mãos de Deus Ele nos capacita a cada 
dia para multiplicar o que temos, não para nós 
mesmos mas para o estabelecimento do Seu Reino.
 
 Na parábola dos talentos encontramos dois 
dos servos dedicando-se ao máximo para aumentar a 
renda do seu senhor, ainda que não soubessem 
quando seria que ele voltaria da viagem que havia 
feito. Mas buscaram fazer o melhor para seu senhor e 
procuraram o caminho honesto e seguro para 
multiplicarem o que o seu senhor lhes havia confiado.
  
 Perceba que a parábola dos talentos pode ser 
aplicada em todas as áreas de nossa vida no 
relacionamento com Cristo. Mas a ênfase se 
encontra na área financeira pois onde o homem 
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coloca seu tesouro aí está seu coração. 

 Para o discípulo de Cristo Ele é seu maior 
tesouro. Em  Deus deve estar totalmente o nosso 
coração. É este mesmo tipo de determinação que se 
encontra aqui, que o Senhor espera daqueles que 
investem suas vidas e tempo nos negócios relativos 
ao Reino de Deus. Ele deseja que eles estejam 
continuamente empenhados nos assuntos e 
interesses relativos ao Seu Reino. 

 Os dois servos fiéis da parábola fizeram com 
que houvesse um aumento de cem por cento dos 
talentos que haviam recebido, pois o que recebeu 
cinco talentos ganhou outros cinco, e o que recebeu 
dois ganhou outros dois.

 Eles agradaram inteiramente ao seu senhor 
ganhando na mesma proporção que haviam recebido, 
e isto indica que Ele não é um Senhor cruel que exige 
dos Seus servos mais do que lhes tenha dado. E 
também não exige deles mais do que possam 
efetivamente produzir para Ele. 

 Note que um recebeu cinco e outro dois 
talentos. Ele ajusta o trabalho à nossa capacidade. 
Não exigirá de nós o que não possamos efetivamente 
produzir. A parábola mostra que a infidelidade não 
será achada em razão das grandes responsabilidades 
que possam ser confiadas a nós pelo Senhor, porque 
aquele que recebeu um maior peso destas 
responsabilidades foi inteiramente fiel. O que havia 
recebido cinco talentos para investir. 

 Mas a infidelidade foi achada exatamente no 
que recebeu menos. Pessoas que têm recebido 
menos talentos de Deus para investir são 
justamente aquelas que devem vigiar mais para 
permanecerem fiéis, dado a grande tentação a uma 
indolência total. A inércia nunca Lhe agradará.

 Os cristãos verdadeiros devem aprender 
deste exemplo porque se diz na parábola que aqueles 
que serão condenados por Deus são aqueles que não 
se ocupam diligentemente com a obra de Deus. Que 
são inteiramente indolentes quanto ao que deveriam 
fazer para Ele. Que não têm nenhum interesse nos 
negócios relativos ao Reino dos Céus.  

 Os mordomos fiéis de Cristo provarão a sua 
fidelidade a Ele naquele dia pela evidência das suas 

obras. Dos frutos que produziram para Ele. Daí a 
necessidade de diligência, porque sem isto não 
haverá frutos espirituais sendo produzidos para 
Deus.

 Muitos dos que têm cobiçado tão somente o 
prêmio a ser recebido poderão ficar decepcionados, 
porque não será pelo critério do interesse próprio que 
a medida da recompensa será concedida. 

 Aqueles que temem servir a Deus, pensando 
que Ele exigirá deles mais do que possam dar, e que 
pensam da santificação como um fardo árduo para 
ser carregado, tentarão ainda se desculpar quando o 
Senhor voltar para entrar em juízo com toda a carne, 
pensando que poderão ser justificados com o uso 
dos seus argumentos injustos.

 É preciso, pois, manter uma firme e constante 
atitude de vigilância e diligência espirituais. Um 
cristão nunca deve procurar se poupar quando está 
empenhado no serviço de Deus. Jesus ordena que 
não tentemos poupar a própria vida para não a perder. 
Porque é se entregando para Deus que se acha o 
verdadeiro sentido e utilidade da vida.

 O maior e melhor talento que o Senhor tem 
dado aos homens – o da vida – será tirado daqueles 
que não a investirem no Reino. Porque eles a 
perderão numa condenação eterna. Enquanto estão 
neste mundo eles têm a oportunidade de produzirem 
frutos dignos para Deus. E a graça do Senhor será 
concedida em maior medida àqueles que têm sido 
fiéis em maior proporção e que muito têm honrado a 
Deus. Estes receberão ainda mais.

 A prosperidade espiritual está intimamente 
ligada à liberalidade cristã. Os seguidores de Cristo 
devem regozijar-se pelo privilégio de revelar em sua 
vida a beneficência do seu Redentor. Dando ao 
Senhor, eles têm a certeza de que seu tesouro está 
indo para as cortes celestiais. 

 Querem os homens ter seus bens seguros? 
Coloquem-nos nas mãos que levam as marcas da 
crucifixão. Querem aproveitar seus rendimentos? 
Usem-nos para abençoar os necessitados e 
sofredores. Querem aumentar suas posses? Acatem 
a ordem divina: “Honra ao Senhor com a tua fazenda, 
e com as primícias de toda a tua renda; e se encherão 
os teus celeiros abundantemente, e transbordarão 

de mosto os teus lagares”. (Provérbios 3:9, 10). 
“Procurem eles reter suas posses com propósitos 
egoístas, e isso será para sua eterna perda. Deem, 
porém seu tesouro a Deus, e desse momento em 
diante ele levará Sua inscrição. Ficará selado com a 
Sua imutabilidade”. (Atos dos Apóstolos, p. 192).
Deus declara: “Bem-aventurados vós os que semeais 
sobre todas as águas”. (Isaías 32:20). Um contínuo 
repartir dos dons de Deus onde quer que a obra do 
Senhor ou as necessidades da humanidade 
requeiram nosso auxílio, não leva à pobreza. “Alguns 
há que espalham, e ainda se lhes acrescenta mais; e 
outros que retêm mais do que é justo, mas é para a 
sua perda”. (Provérbios 11:24). 
O semeador multiplica a semente ao utilizá-la. Assim 
é com os que são fiéis em distribuir os dons de Deus. 
Repartindo, aumentam suas bençãos. “Daí, e 
ser-vos-á dado”, prometeu Deus: “boa medida, 
recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no 
vosso regaço”. (Lucas 6:38). (Atos dos Apóstolos, p. 
192).

 O talento que foi enterrado será bem utilizado 
pelo Senhor, porque a Sua graça é preciosa e será 
dada a quem possa apreciar o seu justo valor. A graça 
abundante não ficará sem ser investida e produzir o 
trabalho para o qual ela foi designada por Deus. 

 As bençãos que foram destinadas por Deus a 
todos os homens serão devidamente dadas a todos 
aqueles que as apreciarem. As rejeitadas não serão 
lançadas fora, mas serão usadas para enriquecerem 
ainda mais aqueles que têm sido fiéis ao Senhor. “É à 
medida que nos entregamos a Deus para o serviço da 
humanidade, que Ele Se nos dá. Ninguém pode dar em 
seu coração e vida lugar para a corrente da bênção de 
Deus fluir em direção a outros, sem que receba em si 
mesmo uma preciosa recompensa”. (O Maior 
Discurso de Cristo, p. 122). 

 Enfim, Jesus aplica mais em quem deseja 
multiplicar as bênçãos para o seu Reino.

 É necessário empenho e esmero da parte do 
cristão para com o serviço de Deus. “A benção de 
Deus não pode vir sobre os que se mostram ociosos 
em Sua vinha. Professos cristãos que nada fazem 
neutralizam os esforços dos verdadeiros obreiros por 
sua influência e exemplo. Fazem que as grandes e 
importantes verdades que professam crer pareçam 
inconsistentes, e tornam-nas de nenhum efeito. Eles 
representam falsamente o caráter de Cristo. Como 
pode Deus derramar os chuveiros de Sua graça sobre 
as igrejas que são em grande parte compostas desta 
espécie de membros? Não são de maneira nenhuma 
útil na obra de Deus. Como pode o Mestre dizer a tais 
pessoas: ‘Bem está, servo bom e fiel... entra para o 
gozo do teu Senhor’, quando eles não têm sido nem 
bons e nem fiéis? Deus não pode dizer uma falsidade. 
O poder da graça de Deus não pode ser dado em 
grande medida às igrejas. Desonraria o Seu próprio 
glorioso caráter permitir que torrentes de graça 
viessem sobre o povo que não toma o jugo de Cristo, 
que não leva o Seu fardo, que se não negam a si 
mesmos, que não exaltam a cruz de Cristo. Por causa 
de sua indolência são um embaraço aos que sairiam 
para o trabalho se eles não barrassem o caminho”. 
(The Review and Herald, 21 de Julho de 1896).

 Eles não investirão no Reino de Deus com os 
dons de Deus, porque eles desprezam as coisas e 
assuntos do Reino e o interesse deles diz respeito 
apenas aos seus próprios negócios. Eles buscam a 
Deus para ampliarem os seus próprios negócios e 
serem prósperos segundo o mundo, mas não para 
serem instrumentos a Seu serviço, para fazerem a 
Sua exclusiva vontade. 

 A parábola dos talentos nos mostra que os 
que confiam os Seus bens na expectativa de que os 
utilizemos para a glória de Deus fazendo com que 
seus recursos materiais aumentem gerando lucro 
para Ele e não para si mesmos. O que Deus espera é 
que nenhum de Seus servos sejam inativos, não 
deverão desperdiçar nenhuma oportunidade para 
aumentar os recursos para Deus. Assim, como 
recebemos de Deus, da mesma forma devemos ser 
uma benção na vida de outros. Estes recursos serão 
aumentados de forma sobrenatural por Deus, porque 
este é o Seu método, a saber, fazer aumentar aquilo 
que damos segundo a Sua vontade.

 Como discípulos de Deus dedicamos todo o 
nosso ser para o trabalho de Deus, e se assim 
permanecermos com toda dedicação para com as 
coisas relativas ao Reino, quando colocamos nossos 
recursos nas mãos de Deus Ele nos capacita a cada 
dia para multiplicar o que temos, não para nós 
mesmos mas para o estabelecimento do Seu Reino.
 
 Na parábola dos talentos encontramos dois 
dos servos dedicando-se ao máximo para aumentar a 
renda do seu senhor, ainda que não soubessem 
quando seria que ele voltaria da viagem que havia 
feito. Mas buscaram fazer o melhor para seu senhor e 
procuraram o caminho honesto e seguro para 
multiplicarem o que o seu senhor lhes havia confiado.
  
 Perceba que a parábola dos talentos pode ser 
aplicada em todas as áreas de nossa vida no 
relacionamento com Cristo. Mas a ênfase se 
encontra na área financeira pois onde o homem 
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coloca seu tesouro aí está seu coração. 

 Para o discípulo de Cristo Ele é seu maior 
tesouro. Em  Deus deve estar totalmente o nosso 
coração. É este mesmo tipo de determinação que se 
encontra aqui, que o Senhor espera daqueles que 
investem suas vidas e tempo nos negócios relativos 
ao Reino de Deus. Ele deseja que eles estejam 
continuamente empenhados nos assuntos e 
interesses relativos ao Seu Reino. 

 Os dois servos fiéis da parábola fizeram com 
que houvesse um aumento de cem por cento dos 
talentos que haviam recebido, pois o que recebeu 
cinco talentos ganhou outros cinco, e o que recebeu 
dois ganhou outros dois.

 Eles agradaram inteiramente ao seu senhor 
ganhando na mesma proporção que haviam recebido, 
e isto indica que Ele não é um Senhor cruel que exige 
dos Seus servos mais do que lhes tenha dado. E 
também não exige deles mais do que possam 
efetivamente produzir para Ele. 

 Note que um recebeu cinco e outro dois 
talentos. Ele ajusta o trabalho à nossa capacidade. 
Não exigirá de nós o que não possamos efetivamente 
produzir. A parábola mostra que a infidelidade não 
será achada em razão das grandes responsabilidades 
que possam ser confiadas a nós pelo Senhor, porque 
aquele que recebeu um maior peso destas 
responsabilidades foi inteiramente fiel. O que havia 
recebido cinco talentos para investir. 

 Mas a infidelidade foi achada exatamente no 
que recebeu menos. Pessoas que têm recebido 
menos talentos de Deus para investir são 
justamente aquelas que devem vigiar mais para 
permanecerem fiéis, dado a grande tentação a uma 
indolência total. A inércia nunca Lhe agradará.

 Os cristãos verdadeiros devem aprender 
deste exemplo porque se diz na parábola que aqueles 
que serão condenados por Deus são aqueles que não 
se ocupam diligentemente com a obra de Deus. Que 
são inteiramente indolentes quanto ao que deveriam 
fazer para Ele. Que não têm nenhum interesse nos 
negócios relativos ao Reino dos Céus.  

 Os mordomos fiéis de Cristo provarão a sua 
fidelidade a Ele naquele dia pela evidência das suas 

obras. Dos frutos que produziram para Ele. Daí a 
necessidade de diligência, porque sem isto não 
haverá frutos espirituais sendo produzidos para 
Deus.

 Muitos dos que têm cobiçado tão somente o 
prêmio a ser recebido poderão ficar decepcionados, 
porque não será pelo critério do interesse próprio que 
a medida da recompensa será concedida. 

 Aqueles que temem servir a Deus, pensando 
que Ele exigirá deles mais do que possam dar, e que 
pensam da santificação como um fardo árduo para 
ser carregado, tentarão ainda se desculpar quando o 
Senhor voltar para entrar em juízo com toda a carne, 
pensando que poderão ser justificados com o uso 
dos seus argumentos injustos.

 É preciso, pois, manter uma firme e constante 
atitude de vigilância e diligência espirituais. Um 
cristão nunca deve procurar se poupar quando está 
empenhado no serviço de Deus. Jesus ordena que 
não tentemos poupar a própria vida para não a perder. 
Porque é se entregando para Deus que se acha o 
verdadeiro sentido e utilidade da vida.

 O maior e melhor talento que o Senhor tem 
dado aos homens – o da vida – será tirado daqueles 
que não a investirem no Reino. Porque eles a 
perderão numa condenação eterna. Enquanto estão 
neste mundo eles têm a oportunidade de produzirem 
frutos dignos para Deus. E a graça do Senhor será 
concedida em maior medida àqueles que têm sido 
fiéis em maior proporção e que muito têm honrado a 
Deus. Estes receberão ainda mais.

 A prosperidade espiritual está intimamente 
ligada à liberalidade cristã. Os seguidores de Cristo 
devem regozijar-se pelo privilégio de revelar em sua 
vida a beneficência do seu Redentor. Dando ao 
Senhor, eles têm a certeza de que seu tesouro está 
indo para as cortes celestiais. 

 Querem os homens ter seus bens seguros? 
Coloquem-nos nas mãos que levam as marcas da 
crucifixão. Querem aproveitar seus rendimentos? 
Usem-nos para abençoar os necessitados e 
sofredores. Querem aumentar suas posses? Acatem 
a ordem divina: “Honra ao Senhor com a tua fazenda, 
e com as primícias de toda a tua renda; e se encherão 
os teus celeiros abundantemente, e transbordarão 

de mosto os teus lagares”. (Provérbios 3:9, 10). 
“Procurem eles reter suas posses com propósitos 
egoístas, e isso será para sua eterna perda. Deem, 
porém seu tesouro a Deus, e desse momento em 
diante ele levará Sua inscrição. Ficará selado com a 
Sua imutabilidade”. (Atos dos Apóstolos, p. 192).
Deus declara: “Bem-aventurados vós os que semeais 
sobre todas as águas”. (Isaías 32:20). Um contínuo 
repartir dos dons de Deus onde quer que a obra do 
Senhor ou as necessidades da humanidade 
requeiram nosso auxílio, não leva à pobreza. “Alguns 
há que espalham, e ainda se lhes acrescenta mais; e 
outros que retêm mais do que é justo, mas é para a 
sua perda”. (Provérbios 11:24). 
O semeador multiplica a semente ao utilizá-la. Assim 
é com os que são fiéis em distribuir os dons de Deus. 
Repartindo, aumentam suas bençãos. “Daí, e 
ser-vos-á dado”, prometeu Deus: “boa medida, 
recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no 
vosso regaço”. (Lucas 6:38). (Atos dos Apóstolos, p. 
192).

 O talento que foi enterrado será bem utilizado 
pelo Senhor, porque a Sua graça é preciosa e será 
dada a quem possa apreciar o seu justo valor. A graça 
abundante não ficará sem ser investida e produzir o 
trabalho para o qual ela foi designada por Deus. 

 As bençãos que foram destinadas por Deus a 
todos os homens serão devidamente dadas a todos 
aqueles que as apreciarem. As rejeitadas não serão 
lançadas fora, mas serão usadas para enriquecerem 
ainda mais aqueles que têm sido fiéis ao Senhor. “É à 
medida que nos entregamos a Deus para o serviço da 
humanidade, que Ele Se nos dá. Ninguém pode dar em 
seu coração e vida lugar para a corrente da bênção de 
Deus fluir em direção a outros, sem que receba em si 
mesmo uma preciosa recompensa”. (O Maior 
Discurso de Cristo, p. 122). 

 Enfim, Jesus aplica mais em quem deseja 
multiplicar as bênçãos para o seu Reino.

 É necessário empenho e esmero da parte do 
cristão para com o serviço de Deus. “A benção de 
Deus não pode vir sobre os que se mostram ociosos 
em Sua vinha. Professos cristãos que nada fazem 
neutralizam os esforços dos verdadeiros obreiros por 
sua influência e exemplo. Fazem que as grandes e 
importantes verdades que professam crer pareçam 
inconsistentes, e tornam-nas de nenhum efeito. Eles 
representam falsamente o caráter de Cristo. Como 
pode Deus derramar os chuveiros de Sua graça sobre 
as igrejas que são em grande parte compostas desta 
espécie de membros? Não são de maneira nenhuma 
útil na obra de Deus. Como pode o Mestre dizer a tais 
pessoas: ‘Bem está, servo bom e fiel... entra para o 
gozo do teu Senhor’, quando eles não têm sido nem 
bons e nem fiéis? Deus não pode dizer uma falsidade. 
O poder da graça de Deus não pode ser dado em 
grande medida às igrejas. Desonraria o Seu próprio 
glorioso caráter permitir que torrentes de graça 
viessem sobre o povo que não toma o jugo de Cristo, 
que não leva o Seu fardo, que se não negam a si 
mesmos, que não exaltam a cruz de Cristo. Por causa 
de sua indolência são um embaraço aos que sairiam 
para o trabalho se eles não barrassem o caminho”. 
(The Review and Herald, 21 de Julho de 1896).

 Eles não investirão no Reino de Deus com os 
dons de Deus, porque eles desprezam as coisas e 
assuntos do Reino e o interesse deles diz respeito 
apenas aos seus próprios negócios. Eles buscam a 
Deus para ampliarem os seus próprios negócios e 
serem prósperos segundo o mundo, mas não para 
serem instrumentos a Seu serviço, para fazerem a 
Sua exclusiva vontade. 

 A parábola dos talentos nos mostra que os 
que confiam os Seus bens na expectativa de que os 
utilizemos para a glória de Deus fazendo com que 
seus recursos materiais aumentem gerando lucro 
para Ele e não para si mesmos. O que Deus espera é 
que nenhum de Seus servos sejam inativos, não 
deverão desperdiçar nenhuma oportunidade para 
aumentar os recursos para Deus. Assim, como 
recebemos de Deus, da mesma forma devemos ser 
uma benção na vida de outros. Estes recursos serão 
aumentados de forma sobrenatural por Deus, porque 
este é o Seu método, a saber, fazer aumentar aquilo 
que damos segundo a Sua vontade.

 Como discípulos de Deus dedicamos todo o 
nosso ser para o trabalho de Deus, e se assim 
permanecermos com toda dedicação para com as 
coisas relativas ao Reino, quando colocamos nossos 
recursos nas mãos de Deus Ele nos capacita a cada 
dia para multiplicar o que temos, não para nós 
mesmos mas para o estabelecimento do Seu Reino.
 
 Na parábola dos talentos encontramos dois 
dos servos dedicando-se ao máximo para aumentar a 
renda do seu senhor, ainda que não soubessem 
quando seria que ele voltaria da viagem que havia 
feito. Mas buscaram fazer o melhor para seu senhor e 
procuraram o caminho honesto e seguro para 
multiplicarem o que o seu senhor lhes havia confiado.
  
 Perceba que a parábola dos talentos pode ser 
aplicada em todas as áreas de nossa vida no 
relacionamento com Cristo. Mas a ênfase se 
encontra na área financeira pois onde o homem 
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