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No capítulo 6 do Sermão do Monte estamos tratando da espiritualidade do crente. Na primeira metade (Mateus 6.1-18), 
Jesus fala da vida particular do discípulo e de sua relação com Deus no lugar secreto (dando, orando e jejuando). Ele nos 
chama a sermos diferentes dos religiosos hipócritas. 

Na segunda parte (Mateus 6.19-34), Jesus trata dos nossos negócios públicos no mundo (questões do dinheiro, de 
propriedades, de alimento, roupas e ambições). Agora, Ele nos chama a sermos diferentes dos materialistas e a renunciarmos 
o sistema de valores dos que não confiam em Deus (Mateus 6.32). 

Ou seja, Cristo descreve a vida espiritual e a vida secular do cristão, mostrando que ambas são santas e dependentes de 
Deus, e deixa claro que Ele está interessado tanto em nossa vida espiritual quanto em nossa vida material.  

Cristo está sempre colocando duas alternativas diante de nós: um tesouro na terra ou no céu (19-21); viver na luz ou viver 
nas trevas (22,23); servir a Deus ou às riquezas (24). Hoje vamos estudar esta escolha radical que Jesus nos chama a fazer: 
servir a Ele e não às riquezas.

Leitura Bíblica: Mateus 6.19-24

Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas 
acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. 
Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, 
todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que 
está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são! Ninguém pode servir a dois senhores; pois odiará um e amará o outro, 
ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao Dinheiro.

A palavra traduzida aqui como Dinheiro (com letra maiúscula) ou riquezas em algumas versões, no original é “Mamom”, 
um termo de origem hebraica que significa dinheiro, riquezas ou bens materiais. Jesus a utiliza em seu sermão para nos 
mostrar que o dinheiro é mais do que uma moeda, ele é um deus, o deus mais adorado nessa geração. No altar do deus 
Mamom milhões de pessoas se prostram e se dispõem a viver e morrer por ele, na ilusão de que ele possa lhes fazer feliz.

O dinheiro tem sido motivo de contendas, guerras e conflitos no coração do homem, na família, na sociedade e entre as 
nações. O dinheiro em si é apenas uma moeda de compra e troca. Porém, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males 
(1Timóteo 6.10) e aqueles que querem ficar ricos caem em muitas ciladas e entregam a alma a muitas fadigas e tribulações.

O problema não é possuir o dinheiro, mas ser possuído por ele. O problema não é o dinheiro, mas o amor a ele. O dinheiro 
é um bom servo e um péssimo patrão. Devemos usar o dinheiro em vez de sermos usados por ele. A ganância é um 
pecado horrendo aos olhos de Deus e de consequências danosas entre os homens. Pela ganância as pessoas roubam, 
matam, extorquem e arrebatam o direito dos inocentes. Pela ganância as pessoas sentem inveja e cobiçam o que pertence 
aos outros. Pela ganância as pessoas se sentem infelizes com o que têm e insatisfeitas pelo que não têm (Hebreus 13.5). 
Quem ama a riqueza faz dela um ídolo, para descobrir que no altar de Mamom não estão as pessoas bem-aventuradas, 
mas as vítimas de um imenso vazio e os herdeiros de uma terrível angústia.

Jesus deixa muito claro: Vocês NÃO podem servir a Deus e a Mamom. Contudo, muitos tentam esta conciliação impossível:
• Servem a Deus aos domingos e a Mamom durante a semana toda;
• Servem a Deus com os lábios e a Mamom com o coração;
• Servem a Deus na aparência e a Mamom na realidade;
• Dão a Deus uma parte de sua vida, mas a maior e melhor parte a Mamom.

Perguntas:
1. O que podemos falar sobre a nossa relação com o dinheiro?
2. Você percebe esta competição em sua vida: Deus ou o dinheiro? Em que aspectos ela aparece?
3. Como a pressão de ter dinheiro pode prejudicar a relação de uma pessoa com Deus?

A grande questão a considerar é que o dinheiro é uma bênção, mas pode também ser um perigo. Ele pode nos ajudar ou nos 
destruir. Ele pode ser o veículo para nossa benção e a prática do bem ou a razão para o egoísmo terrível e práticas repugnantes.

Introdução

Desenvolvimento

L i ç ã o  1 1



Igreja Batista Central de Belo Horizonte 2

Vamos examinar esse importante tema à luz da Palavra de Deus.

1. Os perigos a respeito do dinheiro.  Como já foi mencionado, o apóstolo Paulo diz que o amor ao dinheiro é a raiz 
de todos os males (1Timóteo 6.10). Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos 
descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição (1Timóteo 6.9). O dinheiro é 
uma bênção quando ele está em nossa mão, mas um grande perigo quando está em nosso coração. O coração não é 
um lugar apropriado para guardar o dinheiro. A Bíblia não condena o fato de alguém possuir dinheiro, mas alerta sobre o 
perigo do dinheiro possuir você. O dinheiro é bom quando nós o usamos para fins legítimos e não quando ele nos usa para 
propósitos reprováveis. Ele deve estar a nosso serviço e não nós a serviço dele. A Bíblia diz que o dinheiro exclui Deus da 
nossa alma. Não podemos amar a Deus e as riquezas ao mesmo tempo (Mateus 6.24). O jovem rico preferiu sua fortuna 
à sua salvação (Marcos 10.21,22). O amor ao dinheiro nos faz esquecer de Deus (Deuteronômio 8.13,14). A fascinação da 
riqueza nos impede de crescer espiritualmente e de frutificarmos para a glória de Deus (Mateus 13.22). O amor ao dinheiro 
produz uma insatisfação crônica na alma. Diz a Palavra de Deus:“Quem  ama o dinheiro jamais dele se farta” (Eclesiastes 
5.10). O amor ao dinheiro é o mal que alimenta os esquemas de corrupção nos palácios, de violência dos cartéis do crime 
organizado, a principal razão de muitas guerras, assassinatos, seqüestros, assaltos, divórcios, brigas e contendas familiares.

2. As bênçãos a respeito do dinheiro. O dinheiro em si mesmo é neutro. Ele pode ser usado para o bem ou para 
o mal. O que determina se ele vai ser bênção ou maldição é a atitude que temos em relação a ele. A Bíblia nos diz que 
Deus é quem nos dá forças para adquirirmos riqueza (Deuteronômio 8.18). Também nos diz que riquezas e glórias vêm 
de Deus (1Crônicas 29.12). Diz ainda que a bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto (Provérbios 10.22). 
A Palavra de Deus diz que na casa do justo há prosperidade e riqueza (Salmo 112.3). A Bíblia nos fala de homens ricos 
que foram super crentes, como Abraão (Gênesis 24.35), Jó (Jó 1.3) e Salomão (2Crônicas 9.27). O dinheiro oferece ao 
rico grandes oportunidades de fazer o bem. Paulo recomendou aos ricos do seu tempo a serem ricos na prática das boas 
obras (1Timóteo 6.17,18). É através do dinheiro que muitas instituições humanitárias são sustentadas e muitas pesquisas 
importantes para a preservação da vida são viabilizadas. É através do dinheiro que podemos construir templos, escolas e 
hospitais. É através do dinheiro que podemos dar pão ao que tem fome e vestes ao nu. É através do dinheiro que podemos 
manter programas missionários e obreiros no campo. É através do dinheiro que podemos oferecer uma vida digna para a 
nossa família e ainda estender a mão para socorrer o nosso próximo em suas necessidades.

Não seremos conhecidos como cristão pela nossa pobreza (muitos defendem uma teologia da pobreza para um crente 
fiel), nem pela nossa riqueza (a famigerada teologia da prosperidade defende que riqueza é uma recompensa para os 
justos), mas pela nossa atitude com relação ao dinheiro. Se formos avarentos e gananciosos, ou se formos generosos e 
amorosos, nossa escolha testemunhará a respeito de nossa realidade espiritual.

Há duas razões principais porque as pessoas amam tanto o dinheiro: (1) Eles pensam que se tiverem dinheiro poderão 
comprar itens e ter influência sobre outras pessoas. E isso os conduzirá à felicidade. (2) Eles pensam que se tiverem dinheiro, 
se sentirão seguros. A felicidade não está no ajuntar dinheiro, mas no deleitar-se em Deus. Ele é a fonte da felicidade e 
não o dinheiro. Quando você busca o dinheiro há um vazio na alma que o dinheiro jamais preenche, mas Deus satisfaz. 
Felicidade e segurança só encontramos em nosso relacionamento pessoal e transformador com Deus através de Jesus.  

Onde está seu tesouro: em Deus ou no dinheiro? Em quem você confia? Você tem tido alegria em dar? Tem aumentado 
suas ofertas? Tem pedido a Deus para multiplicar sua sementeira para você ajudar mais pessoas?

Quais são os seus desejos mais fortes? O que você mais aspira na vida? No que você despende suas maiores energias? O 
que mais ocupa a sua mente? Dinheiro? Sucesso profissional? Prosperidade financeira? Onde está a fonte da sua felicidade? 

Responder a estas perguntas com sinceridade pode revolucionar a nossa vida espiritual e financeira. Jesus disse que a vida 
de um homem não consiste naquilo que ele possui. Jesus disse ainda: O que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e 
perder a sua alma? Fomos criados para a eternidade e não para vivermos apegados só a este mundo e a esta vida. A maneira 
de lidarmos com o dinheiro reflete quem somos internamente. Nós pertencemos a Deus? Nós confiamos em Deus?

Estamos em campanha para que tantos que só frequentam as células também desfrutem das bênçãos dos Cultos de 
Celebração na IBC. Ensine sobre estas bênçãos e convide-os até ver que 100% de sua célula esta vindos aos cultos
Nossa festa da multiplicação 2013 está chegando. Será nos dias 28, 29 e 30 de junho. E no dia 28 à noite (Sexta-feira), 
teremos um culto especial de abertura com o Pr Emílio Abreu pregando e compartilhando suas experiências só para 
pastores, coordenadores, discipuladores, líderes de células e líderes em treinamento. Falará para nós sobre “Como ativar 
o poder do Espírito na liderança da célula”. Uau! Será tremendo! Uma noite cheia de surpresas. Marque em sua agenda, 
porque esta festa você não pode perder. 
E continue a preparar e desafiar sua célula para a multiplicação. Já estão alcançando as Cinco Submetas? Já tem um novo 
líder e uma nova casa? Este é o nosso sonho para cada célula, porque a multiplicação é a essência da visão celular, já que 
uma célula se multiplica para gerar vida continuamente.
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