




"De fato, grande fonte de lucro é a 
piedade com o contentamento. Porque 
nada temos trazido para o mundo, nem 
coisa alguma podemos levar dele. Tendo 
sustento e com que nos vestir, estejamos 

contentes."





As Sagradas Escrituras nos admoestam a
respeito dos perigos que as riquezas
podem nos trazer.

Mas é possível que a riqueza seja uma
excelente aliada na expansão do reino dos
céus e no cumprimento dos propósitos de
Deus.



1.1 No Antigo Testamento

a. Abraão (Gn 13.2,5-6; 15.12-14)

b. Isaque (Gn 26.12-14)

c. Salomão (1Rs 3.13; 10.23)

d. Jó (Jó 42.10,12)



1.2 No Novo Testamento

a. José de Arimateia (Mt 27.57-60)

b. Mulheres (Lc 8.2-3)

c. Barnabé (At 4.36-37)



 Desprendimento e Adoração

a) Quando Zaqueu se converteu e decidiu abrir
mão de seu deus Mamom, Jesus disse:
“Hoje, houve salvação nesta casa” (Lc
19.8-9);

b) Jesus foi ungido duas vezes, de forma
excêntrica, e elogiou os dois atos (Mt
26.6-13; Lc 7.36-50);



 Generosidade e Comprometimento

c) O bom samaritano usou dinheiro com
generosidade e serviu como exemplo para o
reino de Deus (Lc 10.30-37);

d) Jesus e Paulo permitiram que pessoas de
posses contribuíssem com seus ministérios
(Lc 8.1-3);



 Motivação

e) O apóstolo Paulo disse ter aprendido a viver
contente na escassez e na abundância. Sua
alegria estava firmada no Senhor (Fp 4.10-12).



3.1 Não devemos confiar nas riquezas

3.2 Não devemos viver ansiosos

3.3 Devemos confiar na provisão de Deus

3.4 Devemos buscar primeiramente o reino e 
a justiça do nosso Pai



4.1 Pense agora em igrejas que sejam
comprometidas com o Reino de Deus.

4.2 Pense também em pessoas
comprometidas com o próximo.

4.3 Diga se sua igreja e você mesmo têm
esses compromissos.

4.4 Diga se é possível tê-los sem que sejamos
dizimistas e ofertantes fiéis e generosos.



Em vez de dizermos: “Senhor, o que queres
que eu faça com o meu dinheiro?”, oremos:
“Senhor, o queres que eu faça com o teu
dinheiro?”

Tendo isso estabelecido, que nossas
decisões de gastar, economizar e doar sejam
sempre decisões bíblicas, para a glória de
Deus!




