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Se você quiser aprender a respeito de 
questões	espirituais,	 como	a	oração	e	a	 fé,	
deve ler a Bíblia. Concorda? Contudo, se 
quiser aprender sobre dinheiro e bens ma-
teriais, como lidar com eles e administrá-los, 
você precisa ler o jornal “Valor Econômico” 

ou revistas como “Exame”, “Isto é Dinheiro”, “Forbes”, “Fortune” e as-
sim	por	diante.	Certo?	Não	necessariamente!

A Bíblia é generosa em passagens que tratam sobre dinheiro. É, na 
verdade, um verdadeiro	manual	para	a	vida	financeira.	Curiosamente,	ela	
trata	mais	sobre	esse	tema	do	que	sobre	oração	e	fé.	Você	sabia	que	Je-
sus ensinou mais sobre posses e questões relacionadas a bens materiais 
do que sobre qualquer outro assunto? Das 38 parábolas que ele proferiu, 
19 tratam a respeito de bens ou de algo com valor monetário.1 O Mestre 
fez 90 menções ao dinheiro em seus ensinos, e, dos 107 versículos do 
Sermão	do	Monte,	22	tratam	de	finanças.

Realmente, a Bíblia trata bastante de dinheiro. Em suas páginas, há 
nada menos que 3.225 referências.2	Por	que	tanta	informação	sobre	di-
nheiro? É claro que Deus quer nos ensinar a lidar com ele. Quem examina 
a	Escritura	para	verificar	o	que	ela	tem	a	dizer	sobre	o	assunto,	encontra	
muitas informações a respeito de como Deus deseja que seja nossa rela-
ção	com	o	dinheiro	e	como	devemos	gastá-lo.

O Senhor sabe o tanto de problemas que podemos ter, se falharmos 
nisso. O fato é que a maneira como encaramos nossas posses revela nos-
sa	motivação,	nosso	caráter	e	mostra	o	que	é,	de	fato,	importante	para	
nós. Jesus disse: Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu 
coração (Mt 6:21). A verdade é que aquilo que pensamos ser o nosso te-
souro maior e o jeito como lidamos com o dinheiro revelam quem somos. 

1. Tarrataca (2007:74). 
2. Cunningham; Rogers (1993:52).

Apresentação
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De acordo com a Bíblia, o dinheiro é algo neutro e imparcial, mas nem 
sempre	inofensivo,	pois	pode	tornar-se	bom	ou	ruim,	bênção	ou	maldi-
ção,	a	depender	do	uso	que	dermos	a	ele.	Ele	é	“um	bom	servo,	mas	um	
péssimo	patrão”.3	Então,	é	preciso	ver	“os	dois	lados	de	moeda”.	Se	ele	
estiver sob nosso controle, trará muitos benefícios a nós; porém, se passar 
a nos controlar, estaremos em apuros. Neste caso, o dinheiro deixa de ser 
apenas uma moeda ou cédula e se torna um deus; passa a ser um senhor 
em nossa vida, e um senhor cruel que escraviza e oprime. 

O dinheiro nos empodera e isso facilmente nos fascina. Ele pode nos 
escravizar	e	nos	fazer	viver	em	função	dele.	Muitos,	pela	ganância	ou	pelo	
amor	 ao	dinheiro,	 como	diz	 a	 Palavra,	 são	 capazes	 de	qualquer	 coisa,	
inclusive de matar ou morrer; outros, por descontrole, se afundam em 
dívidas e perdem a alegria e a paz. 
Por	outro	lado,	podemos	afirmar	que	o	dinheiro	é	um	bem	necessário,	

que serve para suprir nossas necessidades, para o sustento da família, 
para	a	manutenção	da	obra	de	Deus,	para	ajudar	os	necessitados	e	para	
investir	no	futuro	dos	filhos.	Os	recursos	materiais	também	podem	pro-
porcionar	mais	bem-estar	e	comodidade	à	vida.	A	Palavra	de	Deus	não	
é contrária às riquezas em si, nem proíbe alguém de desfrutar do fruto 
de seu trabalho. Ela diz que isto é dádiva de Deus e para ser desfrutada 
enquanto houver vida (Ec 5:19).
O	problema	não	é	termos	dinheiro,	mas	o	dinheiro	nos	ter.	É	deixar	que	

ele nos domine e passe a ser a coisa mais importante na vida. A tragédia 
não	é	ter	grana	no	bolso,	mas,	sim,	tê-la	no	coração,	usá-la	de	forma	mes-
quinha e egoísta, sem pensar no reino, nem no próximo. Para utilizar o 
dinheiro do jeito certo, é preciso ouvir e praticar as orientações da Palavra 
de Deus. Ele deve ser conquistado de forma honesta, administrado com 
sabedoria e distribuído com generosidade.

É isso que desejamos mostrar nesta série, intitulada: O Cristão e o Di-
nheiro: Princípios bíblicos para a vida financeira. Vamos examinar as diver-
sas orientações que Deus nos tem dado nesse assunto. Trataremos sobre 
o	princípio	 da	mordomia,	 o	 trabalho,	 a	 honestidade,	 a	 contribuição,	 a	
motivação,	a	administração,	as	promessas	de	Deus,	o	amor	ao	dinheiro	e	
assim por diante. Em suma, veremos 13 princípios bíblicos fundamentais 
para	sermos	vitoriosos	nessa	área	tão	melindrosa	de	nossa	vida.	Que	o	

3. Lopes (2009:8).
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Senhor Deus nos ajude a colocá-los em prática, para que tenhamos as 
finanças	equilibradas	e	abençoadas	por	ele.	

Por se tratar do último trimestre de 2016 e por ser este um ano bissex-
to, excepcionalmente, vamos ter o 14º sábado, com um estudo especial 
sobre avivamento. E temos outras novidades nesta série. Além de um 
layout novo, veremos, nos estudos, um link (QR Code) para ouvirmos o 
podcast	pelo	celular.	Temos,	ainda,	a	cada	semana,	a	inclusão	do	“Ho-
rário	do	pôr	do	sol”	e	de	um	“Plano	de	leitura	anual	da	Bíblia”,	ao	final	
de cada estudo. 
Que	o	Pai	recompense	todos	os	seus	filhos	que	contribuíram	na	pesqui-

sa	e	na	produção	desta	série.	Que	o	Espírito	Santo	use	poderosamente	os	
professores e faça que os estudantes se tornem mais sábios ao lidarem 
com o dinheiro. Que Cristo seja o centro de todas as aulas neste trimestre. 

Ao Deus que é o dono do ouro e da prata, sejam dadas a honra, a gló-
ria	e	o	louvor,	pelos	séculos	dos	séculos.	Amém!

Pr. Alan Pereira Rocha
Diretor do Departamento de Educação Cristã
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PÔR DO SOL

Baseado no horário de Brasília. Considere 
o fuso horário e o horário de verão.

Escaneie o código abaixo  
para ouvir o podcast desta lição.

Hinos sugeridos – Inicial: HBJ 21 • Final: BJ 223 | HBJ 26

1 O Criador
e o dinheiro

1 DE OUTUBRO DE 2016

LEITURA DIÁRIA

OBJETIVO
Mostrar ao estudante da 
Escola Bíblica o princípio da 
mordomia e o modo como 
devemos viver, uma vez que 
entendemos que Deus é o 
dono de tudo e nós somos 
apenas os seus mordomos.

Sexta-feira, 30/09 – 18h06
Sábado, 01/10 – 18h06

Ou acesse goo.gl/wumxEV

INTRODUÇÃO 

Quando o assunto é dinheiro, as opiniões di-
vergem em nossa sociedade. Muitos o tornam o 
principal objetivo de suas vidas. Sites, livros, canais 
no YouTube e até mesmo igrejas evangélicas fazem 
sucesso, ao nos oferecer receitas para ganhá-lo 
em somas cada vez maiores. Outros, por sua vez, 
dizem que o dinheiro é a fonte de todo estresse, 
ganância, desigualdade e mal deste mundo. Há re-
ligiões e grupos de pessoas, em nossa cultura, que 
apregoam ser necessário desfazer-se dele o quanto 
antes,	para	ser	feliz.	Para	os	cristãos,	entender	essa	
questão	do	ponto	de	vista	bíblico	é imprescindível, 
e é exatamente por isso que iremos estudá-la hoje.

I. ENTENDENDO O ENSINO BÍBLICO

Muitos	 cristãos	 pensam	 que	 a	 Escritura	 pouco	
tem	a	dizer	 sobre	o	dinheiro.	Contudo,	 estão	 tre-
mendamente enganados. Há mais de 3.000 versícu-
los	sobre	finanças.	O	propósito	dos	textos	bíblicos	
é “colocar o dinheiro no seu devido lugar”.1 Hoje, 

1. Kivitz (2009:101).

TEXTO-BASE
Do SENHOR é a terra e a sua plenitude, o mundo 
e aqueles que nele habitam. (Sl 24:1)

D 25/09 Sl 24:1; Cr 29:11-12

S 26/09 Êx 19:5; Ag 2:8

T 27/09 Ec 5:15

Q 28/09 1 Tm 6:7

Q 29/09 Gn 2:15; Sl 115:16

S 30/09 Lc 12:35-48

S 01/10 Pv 21:20
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vamos	 refletir	 um	 pouco	 sobre	 o	
princípio da mordomia. Vejamos, 
então,	o	que	Deus	que	nos	ensinar	
a respeito desse tema. 

1. O proprietário de tudo: Sa-
bemos que existem pessoas muito 
poderosas,	em	razão	da	influência	e	
da riqueza que possuem. Alguns os 
consideram os “donos do mundo”. 
Seriam os presidentes das superpo-
tências mundiais, os donos das gran-
des multinacionais ou os milionários 
que detém metade da riqueza mun-
dial.	Contudo,	eles	não	são	os	donos	
deste mundo. Segundo Davi: Do 
SENHOR é a terra e a sua plenitu-
de, o mundo e aqueles que nele ha-
bitam (Sl 24:1). Em outras palavras, 
de acordo com a Escritura, Deus é o 
dono de todas as coisas, o proprie-
tário deste universo. Sim, “Deus é o 
dono do mundo e de tudo (...) por 
três motivos: por criação, por manu-
tenção e por redenção”.2 

Em Êxodo 19:5, o próprio Deus 
afirmou:	 Toda a terra é minha. O 
que	isso	significa?	Na	Bíblia,	a	ter-
ra	não	é	apenas	uma	determinada	
localidade	 geográfica	 ou	 mesmo	
o nosso planeta. A terra é a fonte 
de subsistência e sustento da hu-
manidade. É da terra que tiramos 
nosso alimento, a matéria prima de 
nossos bens e os recursos naturais 
essenciais para a vida. 

2. Bost (2007:12). 

Sendo	assim,	afirmar	que	a	 ter-
ra	é	do	Senhor	significa	dizer	que	
tudo o que possuímos e desfruta-
mos (desde os recursos naturais 
aos bens materiais), na verdade, é, 
em última análise, de Deus e que é 
ele mesmo quem nos provê cada 
dádiva	que	nos	beneficia.	Em	Ageu	
2:8, está escrito: Minha é a prata, 
meu é o ouro, diz o SENHOR dos 
Exércitos. De fato, somente Deus 
pode dizer isso com propriedade. 

Quando compreendemos essa 
verdade,	fica	claro	que	não	somos	
donos de nada (Ec 5:15; 1 Tm 6:7). 
Contudo, tal verdade suscita uma 
questão:	 Uma	 vez	 que	 entende-
mos que nada nos pertence, como 
devemos	 agir	 em	 relação	 ao	 que	
está	em	nossas	mãos?	Vejamos.	

2. Somos os administradores: 
A Bíblia diz que Deus, sendo dono 
e proprietário, colocou-nos como 
administradores de todas as coisas 
que	criou.	No	Éden,	Adão	recebeu	
o dever de cuidar e trabalhar na ter-
ra que Deus havia criado (Gn 2:15). 
Tal dever se estende a nós também, 
uma	vez	que	Adão	representa	toda	
a raça humana. 

A Escritura diz: Porque o Senhor 
criou os céus para si mesmo, mas 
entregou a terra ao homem (Sl 
115:16 – BV). A essa responsabilida-
de de cuidar daquilo que é de Deus 
e	que	está	em	nossas	mãos	dá-se	
o nome de mordomia. O conceito 
vem da atividade do mordomo (gr. 
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oikonomos), que era o servo, um 
“superintendente” ou “gerente”, 
responsável	pela	administração	da	
casa	e	dos	bens	de	seu	patrão,	no	
antigo oriente (Lc 12:35-48). 

A mordomia é um conceito am-
plo.	 Envolve	 a	 administração	 de	
todas	 as	 coisas	 que	Deus	 confiou	
aos nossos cuidados: a natureza, os 
relacionamentos, as habilidades, a 
saúde,	o	tempo	e	os	recursos	finan-
ceiros. Existem algumas verdades 
bíblicas sobre essa mordomia. 

Em primeiro lugar, ela deve ser 
desfrutada, ou seja, deve servir 
para nosso próprio benefício. Deus 
nos colocou como mordomos de 
tudo para que pudéssemos des-
frutar	 dessas	 bênçãos.	 Ele	 deseja	
que sejamos felizes. Em Genesis, 
“Deus fez o jardim para que o ho-
mem desfrutasse de sua beleza e 
dos seus produtos”.3 

Em segundo lugar, a mordomia 

3. Campos (2011:11). 

deve ser exercida com sabedoria. 
Precisamos saber em que e como 
usamos aquilo que Deus nos deu. 
Precisamos administrar bem o di-
nheiro (Pv 21:20). Em terceiro lugar, 
a mordomia deve ser exercida com 
integridade. Deus espera que ad-
ministremos seus recursos com a 
consciência de que um dia havere-
mos de prestar contas a ele. A ideia 
é a de que o mordomo precisa ser 
fiel	ao	seu	patrão	e	administrar	seus	
pertences do modo que ele deseja. 

Assim, o “princípio da mordomia 
está intimamente ligado ao concei-
to de graça”.4	 Conquanto	 não	 se-
jamos donos de nada, somos seus 
mordomos e precisamos adminis-
trar tudo o que Deus nos dá com 
deleite,	 sabedoria	 e	 fidelidade.	
Essa	é	a	relação	do	cristão	com	o	di-
nheiro. Após as perguntas, veremos 
duas	lições	que	nos	ajudarão	a	pra-
ticar o que aprendemos até aqui.

4. Ferguson (2009: 701). 

01. Com base no item 1 e em Sl 24:1 e 1 Cr 29:11-12, pondere com 
os demais alunos: A quem realmente pertence este mundo? Aos que 
possuem riqueza e influência?

02. O que significa dizer que a terra pertence a Deus? Baseie-se no 
item 1 e em Êx 19:5. 
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Reconhecer que Deus é o dono 
de tudo é o antídoto para doenças 
do	 nosso	 século,	 como	 ganância,	
materialismo, consumismo e an-
siedade crônica desenvolvida pela 
preocupação	 excessiva	 com	 o	 di-
nheiro. Vivemos com menos pre-
ocupação,	 ansiedade	 e	 desespe-
ro,	 quando	 entendemos	 que	 não	
somos donos de absolutamente 
nada. O sábio entendia muito bem 

isso;	por	 isso,	afirmou:	Como saiu 
do ventre de sua mãe, assim nu 
voltará, indo-se como veio; e nada 
tomará do seu trabalho, que possa 
levar na sua mão (Ec 5:15). Paulo 
disse o mesmo: Porque nada trou-
xemos para este mundo e manifes-
to é que nada podemos levar dele 
(1 Tm 6:7). Sim, tal consciência bí-
blica nos faz viver de modo mais 
desapegado e feliz.

03. Se Deus é dono de todas as coisas, o que somos? Reflita sobre o 
significado bíblico de mordomia. Use item 2 e Sl 115.16, Lc 12:42.

04. Quais são as verdades bíblicas referentes à mordomia que foram 
destacadas no item 2? Converse com os alunos a respeito delas.

II. PRATICANDO O ENSINO BÍBLICO

1. Reconhecer que Deus é o dono de tudo nos ajuda a desenvolver 
uma vida mais desapegada e feliz.

05. Converse com os demais alunos sobre como passamos a viver 
de modo mais desapego e feliz, quando realmente entendemos que 
Deus é o dono de todas as coisas. 
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2. Reconhecer que somos apenas mordomos nos ajuda a 
desenvolver uma vida mais sábia e íntegra.

DESAFIO DA SEMANA

Iniciamos, hoje, uma série de estudos sobre os princípios bíbli-
cos	para	a	vida	financeira	do	cristão.	Este	é	apenas	o	início	de	nossa	
jornada. Certamente, precisaremos rever conceitos e práticas pes-
soais	relacionadas	às	finanças.	Seu	desafio,	nesta	semana,	é	rever	
sua	vida	nesta	área,	à	luz	do	que	você	aprendeu	nesta	lição:	o	prin-
cípio da mordomia. Ao detectar o que precisa ser mudado, busque 
o auxílio de Deus para realizar tal mudança.

Uma vez que reconhecemos 
que tudo que temos é, na reali-
dade, propriedade de Deus e que 
somos apenas administradores 
disso, passamos a viver de modo 
mais sábio (Lc 12:42). Isso nos aju-
da	a	vencer	a	má	administração	de	
nossos	 recursos	 financeiros	 e	 de	
nossa vida e nos livra de nos tor-
narmos escravos do dinheiro. Ao 
reconhecer que somos mordomos, 

passamos a desenvolver uma vida 
íntegra, pois sabemos que havere-
mos de prestar contas de tudo que 
Deus	 colocou	 a	 nossa	 disposição.	
Esteja consciente: “Jesus sabe (...) 
para o que você usa seu dinheiro, 
revelando o que realmente é im-
portante para você”.5 Dito de outro 
modo,	seja	um	mordomo	íntegro!

5. Bost (2007:14).

06. Pondere sobre a razão pela qual a mordomia de tudo o que Deus 
colocou aos nossos cuidados deve ser feita de modo sábio e íntegro.
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PLANO DE LEITURA ANUAL DA BÍBLIA

 Domingo 25/09 1 Jo 1 2 Cr 34 Sl 89:19-37

 Segunda-feira 26/09 1 Jo 2 2 Cr 35 Sl 89:38-52

 Terça-feira 27/09 1 Jo 3 2 Cr 36 Sl 90

 Quarta-feira 28/09 1 Jo 4 Ed 1-2 Sl 91

 Quinta-feira 29/09 1 Jo 5 Ed 3-4 Sl 92

 Sexta-feira 30/09 2 Jo Ed 5-6 Sl 93

 Sábado 01/10 3 Jo Ed 7-8 Sl 94
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PÔR DO SOL

Baseado no horário de Brasília. Considere 
o fuso horário e o horário de verão.

Escaneie o código abaixo  
para ouvir o podcast desta lição.

Hinos sugeridos – Inicial: HBJ 165 • Final: BJ 383 | HBJ 28

2 A Bíblia e o 
dinheiro

8 DE OUTUBRO DE 2016

D 02/10 1 Tm 6:7-10, 17

S 03/10 Sl 128:2

T 04/10 Fl 4:14-20

Q 05/10 1 Co 16:1-4.

Q 06/10 Pv 13:22; 21:20

S 07/10 Dt 8:1-13, 17-18

S 08/10 Ec 5:18-20

LEITURA DIÁRIA

OBJETIVO
Mostrar ao estudante da 
Palavra de Deus, em linhas 
gerais, os ensinos bíblicos 
sobre	o	perigo	e	as	bênçãos	
do dinheiro, para que possa 
buscar sempre em Deus sua 
satisfação	e	segurança.

Sexta-feira, 07/10 – 18h09
Sábado, 08/10 – 18h09

Ou acesse goo.gl/HchR1r

INTRODUÇÃO 

Nos últimos tempos, tem havido um grande inte-
resse	por	cursos	na	área	de	administração	de	finan-
ças. No Brasil, em 2014, havia 300 cursos técnicos 
em	Gestão	Financeira	autorizados	pelo	MEC,	além	
de	mais	de	150	cursos	de	pós-graduação	na	mesma	
área.1 Às vezes, nem nos damos conta, mas a Bí-
blia Sagrada também tem muito a nos ensinar nessa 
área. Há “nada menos que 3.225 referências a ques-
tões	financeiras”.2	Trata-se	mais	de	questões	finan-
ceiras do que a respeito do céu. Algumas verdades 
importantes sobre o assunto, presentes nas páginas 
da	Escritura	Sagrada,	serão	vistas	nesta	lição.

 
I. ENTENDENDO O ENSINO BÍBLICO

De acordo com a Bíblia, o dinheiro é algo neutro 
e imparcial, mas nem sempre inofensivo, pois pode 

1. Gestão Financeira: curso e mercado de trabalho. Disponível 
em:	 http://www.guiadacarreira.com.br/cursos/gestao-financei-
ra/. Acesso em: 13/07/2016.
2. Cunningham; Rogers (1993:52).

TEXTO-BASE
Ordene aos que são ricos no presente mundo 
que não sejam arrogantes, nem ponham sua 
esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, 
que de tudo nos provê ricamente, para a nossa 
satisfação. (1 Tm 6:17)
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tornar-se	bom	ou	 ruim,	bênção	ou	
maldição,	 a	 depender	 do	 uso	 que	
dermos a ele ou da maneira que 
como nos relacionamos com ele. Ele 
é “um bom servo, mas um péssimo 
patrão”.3	 Então,	 é	 preciso	 ver	 “os	
dois lados da moeda”. Observemos 
esse	princípio	com	mais	atenção.	

1. O dinheiro é um perigo: O 
dinheiro é um instrumento de pa-
gamento utilizado nas trocas, sob a 
forma de moedas ou notas, usadas 
na	 aquisição	 de	 bens	 ou	 serviços,	
emitido pelo governo de cada país. 
No caso do Brasil, a Casa da Moe-
da, que existe desde 1694, é a res-
ponsável	pela	fabricação	de	cédulas	
e moedas. A Casa da Moeda fabrica 
e o Banco Central coloca em circula-
ção,	através	de	outros	bancos.	

É impressionante como o dinheiro, 
um pedaço de papel e tinta, ganha 
tanta	importância.	Por	causa	dele,	ca-
samentos	 são	 finalizados,	 amizades	
são	 desfeitas,	 vidas	 são	 destruídas,	
negócios	 escusos	 são	 fechados,	 o	
senso de justiça é corrompido, guer-
ras	são	travadas.	Ele	pode	ser	muito	
perigoso.	A	Bíblia	não	nega	isso.

O apóstolo Paulo, escrevendo 
para o jovem Timóteo, mesmo 
mostrando que o dinheiro é ne-
cessário para vivermos de forma 
aprazível, assegurou, de modo cla-
ro, que o desejo por riqueza pode 

3. Lopes (2009:8).

destruir a vida de uma pessoa: ... 
os que querem ficar ricos caem em 
tentação, em armadilhas e em mui-
tos desejos loucos e nocivos, que 
afundam os homens na ruína e na 
desgraça (1 Tm 6:9). Satanás usa 
o desejo que as pessoas possuem 
por dinheiro para tentá-las e afun-
dá-las nos mais diferentes pecados. 

A palavra “armadilha”, que apa-
rece no texto, é a mesma palavra 
usada para se referir a um animal 
que é enredado e capturado. Mui-
tas	 pessoas	 estão	 presas	 por	 um	
desejo incontrolável por dinheiro. 
Por causa disso, vendem seus prin-
cípios, sua consciência, sua fé. Para 
escravizar	pessoas	financeiramente,	
Satanás emprega os seguintes re-
cursos:	 “ganância,	 sede	 de	 poder,	
orgulho, medo, e em especial o te-
mor	da	insegurança	financeira”.4

De acordo com a Escritura, o 
amor ao dinheiro é a raiz de todos 
os males; e por causa desta cobi-
ça alguns se desviaram da fé e se 
torturam com muitas dores (1 Tm 
6:10).	Note	que	o	problema	não	é	o	
dinheiro em si, mas o apego a ele. 
A palavra grega philargyria (“amor 
ao dinheiro”) só aparece aqui, em 
todo o Novo Testamento. O peca-
do aludido por essa palavra é ter-
rível: quem ama o dinheiro, pode 
transformá-lo num tipo de deus e 

4. Ibidem, p.56.
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achar que a felicidade consiste em 
possuí-lo. Quanto mais tem, mais 
quer. O dinheiro acaba possuindo 
aquele que deseja possuí-lo.

Por que isso é perigoso? Em pri-
meiro lugar, alguns se desviaram da 
fé, diz o texto. O amor ao dinheiro 
pode levar as pessoas a um afasta-
mento de Deus, que desembocará 
numa apostasia. Nesse sentido, por 
trás do brilho do dinheiro, esconde-
-se o lago de fogo e enxofre. Em 
segundo lugar, alguns se torturam 
com muitas dores. Quem ama o 
dinheiro é inquieto, inseguro, me-
droso; vive perturbado com duas 
coisas: “o desejo desenfreado de 
ganhar, ganhar e ganhar; e o medo 
de perder, perder e perder”.5 Há 
outros	 perigos	 com	 relação	 ao	 di-
nheiro que a Bíblia aponta: o ma-
terialismo, o egoísmo, as dívidas, 
o descontrole, a idolatria etc., mas 
isso será tratado em outros estudos. 

2. O dinheiro é uma dádiva: A 
Bíblia também mostra que o dinhei-
ro é uma dádiva. Conforme já men-
cionamos,	 a	 riqueza	 não	é	má	em	
si mesma. Se o usarmos de modo 
correto	 e	para	glorificar	 a	Deus,	 o	
dinheiro é extremamente provei-
toso. Para que ele serve, segundo 
a Bíblia? Para suprir nossas neces-
sidades, para o sustento da famí-
lia,	para	a	manutenção	da	obra	de	

5. Lopes (2009:25).

Deus, para ajudar os necessitados, 
para	investir	no	futuro	dos	filhos	(1	
Tm 6:7-8; Sl 128:2; 1 Co 9:13-14; Fl 
4:14-20; Ef 4:28; 1 Co 16:1-4; 2 Co 
12:14; Pv 13:22, 21:20). 
A	Bíblia	não	é	contra	as	riquezas	

em si, nem é contra alguém desfru-
tar do fruto de seu trabalho. O que 
ela diz é que isto é dádiva de Deus 
(Ec 5:19); ensina que tudo aquilo que 
possuímos	vem	das	mãos	amorosas	
de Deus. No livro do Deuteronômio, 
quando o povo estava prestes a en-
trar na boa terra que o Senhor lhe 
havia prometido, Moisés o previne 
quanto	ao	pecado	da	ingratidão	e	do	
orgulho. Ele lembrou aos hebreus, 
confiante	de	que	Deus	cumpriria	sua	
promessa de abençoá-los, que, em 
breve, estariam construindo casas 
aconchegantes, seus rebanhos es-
tariam se multiplicando, assim como 
sua prata e seu ouro (Dt 8:1-13).

Frente a esse cenário, o recado 
da parte de Deus foi claro e dire-
to:	 Não	 se	 exaltem,	 depois	 que	
prosperarem, a ponto de esquece-
rem-se do Senhor (Dt 8:14). Esta é 
uma tendência comum: as pessoas 
ficam	ricas	e	se	esquecem	de	Deus	
(até	 cristãos,	muitas	 vezes);	 come-
çam	a	confiar	mais	nas	riquezas.	O	
povo foi lembrado de que só havia 
chegado ali por causa de Deus e 
não	deveria	cair	no	erro	de	pensar	
que recebera tais riquezas de suas 
próprias	mãos:	O Senhor agiu as-
sim, para que você nunca viesse 
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a pensar: Consegui estas riquezas 
com a minha força, e com o poder 
do meu braço (Dt 8:17 - BV).
Na	 continuação	 desse	 texto,	 te-

mos um princípio vital a ser lembra-
do: Trate de lembrar sempre que é 
Senhor nosso Deus que dá a você ca-
pacidade para enriquecer (Dt 8:18). É 
isso mesmo: riqueza ou prosperidade 
material	honesta	é	dom	de	Deus!	Ser	
rico	não	é	pecado	e	ser	pobre	não	é	
uma	bênção.	Deus	é	quem	nos	capa-
cita com saúde, inteligência para tra-
balharmos e ganharmos dinheiro. O 
cristianismo acredita e defende que 
os	 cristãos	 devem	 viver	 contentes	
com aquilo que possuem, e podem 
confiar	que	Deus	prospera	todos	os	
seus servos em alguma medida. 
Não	temos	dúvidas	de	que	aon-

de o evangelho chega as pessoas 
são	 libertas	da	preguiça,	 da	deso-
nestidade, e os grilhões da miséria 
são	quebrados.	Quem	roubava	pas-
sa	a	trabalhar	com	as	próprias	mãos,	
quem gastava o dinheiro com vícios 
destrutivos, jogos de azar, come-
ça	a	utilizá-lo	naquilo	que	é	bom!6 
Enfim,	 transformações	 envolvendo	
questões materiais acontecem. E 

6. Ibidem, p.23.

é	 claro	que	 nem	 todo	 cristão	 será	
rico. Mas o cristianismo contribui 
para o desenvolvimento material 
das pessoas, já pelo simples fato de 
mudar	a	sua	visão	sobre	o	dinheiro	
e sobre suas prioridades. 

Cremos que Deus usa o dinheiro 
para os seus propósitos soberanos. 
Ele usa o dinheiro e a falta deste 
para nos ensinar e nos provar e ver 
o	 quanto	 confiamos	 nele.	 Louve-
mos a Deus com nosso dinheiro, 
gastando-o de modo correto: in-
vestindo no reino, dando boas con-
dições de vida para nossa família, 
ajudando o próximo, também des-
frutando dele (Ec 5:18-20).    

Se você possui dinheiro, louve a 
Deus por isso e administre-o de um 
modo	que	glorifique	a	Deus.	Lem-
bre-se de uma pergunta que é fei-
ta, sempre que alguém ganha um 
grande prêmio em dinheiro: “Como 
você vai gastar o que ganhou?”. É 
incrível como temos curiosidade de 
saber como o sortudo vai gastar o 
montante!	Pois	bem,	Deus	também	
se importa com o modo como gas-
tamos as quantias que ele coloca 
em	nossas	mãos.	Todos	os	dias	ele	
nos faz essa pergunta. Devemos 
levar esse questionamento a sério. 

01. Como o dinheiro é apresentado na Bíblia? Como o podemos 
definir? Baseie-se na introdução e no primeiro parágrafo do item 1.
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02. O dinheiro pode se tornar perigoso para as pessoas? Em que 
circunstâncias? Leia 1 Tm 6:9-10.

03. Leia o item 2; Sl 128:2; 1 Co 9:13-14; Ef 4:28; Ec 5:18-20, e 
responda: Para que serve o dinheiro, segundo a Bíblia? Ele pode ser 
considerado uma dádiva de Deus?

04. Fale sobre o perigo da ingratidão, que ronda a vida daqueles 
que ficam ricos. Como isso pode acontecer? Se tivermos riquezas ou 
dinheiro, a quem devemos agradecer? Faça a leitura de Dt 8:7-19.

II. PRATICANDO O ENSINO BÍBLICO

1. A verdadeira satisfação está em Deus, não no dinheiro.

O dinheiro pode tornar-se peri-
goso para nós, quando achamos 
que pode nos dar verdadeira satis-
fação.	Depois	de	 tratar	 sobre	pes-
soas gananciosas, que usavam o 
evangelho somente como um meio 
para	ficarem	ricas,	Paulo	 traz	algu-
mas advertências quanto a esse pe-
cado. Numa dessas advertências, o 
apóstolo mostra que o segredo da 
verdadeira	satisfação	está	em	Deus:	
... grande fonte de lucro é a pieda-
de com contentamento (1 Tm 6:6).

O que é piedade com conten-
tamento? “Piedade” diz respeito 

a	nossa	devoção,	ao	nosso	relacio-
namento com Deus. A palavra tra-
duzida por “contentamento”, nes-
te	texto,	traz	a	ideia	de	“uma	sufici-
ência interior que nos mantém em 
paz,	a	despeito	das	circunstâncias	
exteriores”.7 É o relacionamen-
to com Deus que pode nos trazer 
essa	 paz	 interior.	 Satisfação	 não	
vem do dinheiro que temos depo-
sitado no banco, mas do relaciona-
mento que temos com Deus. 

7. Lopes (2014:139).
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05. O dinheiro pode ser considerado uma fonte de satisfação verdadeira? 
Nossa satisfação está nas dádivas de Deus ou no próprio Deus?

2. A verdadeira segurança está em Deus, não no dinheiro.

O dinheiro pode tornar-se peri-
goso para nós, quando achamos 
que pode nos dar verdadeira segu-
rança. Paulo pede a Timóteo que 
ordene aos ricos deste mundo que 
não	coloquem	sua	esperança	na	in-
certeza das riquezas (1 Tm 6:17). O 
dinheiro é temporal; possui prazo 
de	 validade.	 Nós,	 cristãos,	 vamos	
viver	 eternamente	 e	 não	 levare-
mos um centavo sequer, depois da 
morte. Por isso, é uma insanidade 
colocar as esperanças no dinheiro, 
pois	este	não	pode	nos	dar	as	coi-
sas mais importantes da vida.

Lopes8 está certo, quando diz 
que o dinheiro pode dar roupas 
bonitas,	 mas	 não	 beleza;	 pode	
dar	 prazeres,	 mas	 não	 paz;	 pode	
dar carros blindados e seguranças, 
mas	 não	 proteção	 real;	 pode	 dar	
uma	 casa,	 mas	 não	 uma	 família;	
pode	dar	 remédios,	mas	 não	 saú-
de;	pode	dar	bajuladores,	mas	não	
amigos;	 pode	 dar	 gratificação	 se-
xual,	mas	não	amor;	pode	dar	um	
bonito	 funeral,	mas	não	 vida	eter-
na. Coloquemos a nossa esperança 
apenas	em	Deus!	Só	ele	pode	nos	
dar	todas	essas	coisas!	

8. Ibidem, p.155.

06. Comente a seguinte frase: “O dinheiro não pode nos dar as 
coisas mais importantes da vida!”. Ela está correta? 
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DESAFIO DA SEMANA

Chegamos	 ao	 final	 da	 segunda	 lição	 da	 nossa	 nova	 série.	De	
acordo com o que vimos, a Bíblia diz muito sobre o dinheiro; apre-
senta	os	perigos	e	mostra	que	ele	também	pode	ser	uma	bênção,	
quando	usado	segundo	a	vontade	de	Deus.	Satisfação	e	segurança	
verdadeira só podemos encontrar no Criador. Separe um momen-
to,	nesta	semana,	para	refletir	sobre	sua	relação	com	o	dinheiro.	Se	
for o caso, ore para que Deus o ajude a ser senhor do seu dinheiro 
e	não	o	contrário.

PLANO DE LEITURA ANUAL DA BÍBLIA

 Domingo 02/10 Ap 2  Ne 3  Sl 97

 Segunda-feira 03/10 Ap 3  Ne 4  Sl 98

 Terça-feira 04/10 Ap 4  Ne 5:1-7:3  Sl 99

 Quarta-feira 05/10 Ap 5  Ne 7:4-8:12  Sl 100

 Quinta-feira 06/10 Ap 6  Ne 8:13-9:37  Sl 101

 Sexta-feira 07/10 Ap 7  Ne 9:38-10:39  Sl 102

 Sábado 08/10 Ap 8  Ne 11  Sl 103

3
15 DE OUTUBRO DE 2016

Sexta-feira, 14/10 – 18h11
Sábado, 15/10 – 18h12

Ou acesse goo.gl/0tO38e

D 09/10 Sl 128:1-2

S 10/10 Gn 1:1; 2:1-4, 15

T 11/10 Gn 3:17-19

Q 12/10 Ef 6:5-9; 1 Ts 4:11-12

Q 13/10 Sl 15; Ef 4:28

S 14/10 Pv 6:6-11; 2 Ts 3:12

S 15/10 Êx 20:8-11; Mq 4:3-5

LEITURA DIÁRIA
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3 O trabalho 
e o dinheiro

15 DE OUTUBRO DE 2016

OBJETIVO
Refletir	sobre	a	importância	
do trabalho como forma 
honesta de ganhar  
dinheiro; mostrar a origem, 
a	retidão	e	o	equilíbrio	no	
trabalho, para que este 
glorifique	a	Deus.

Sexta-feira, 14/10 – 18h11
Sábado, 15/10 – 18h12

Ou acesse goo.gl/0tO38e

INTRODUÇÃO

Políticos com somas bilionárias em dinheiro, 
fruto	de	corrupção	e	de	propina;	empresários	ven-
dendo produtos caros, à custa de trabalho escravo; 
gente com moradia, que se envolve em movimen-
tos de desabrigados, com uma suposta necessida-
de;	pessoas	com	boa	renda,	que	são	cadastradas	
em programas sociais do governo; funcionários 
“fantasmas”,	 que	 não	 trabalham,	mas	 aparecem	
no	fim	do	mês	para	 receber	o	 salário.	Esses	 são	
alguns exemplos de sustento ilícito, que mostram 
o quanto a desonestidade tem estado em alta na 
sociedade.	 No	 estudo	 de	 hoje,	 vamos	 refletir	 a	
respeito	 dos	 princípios	 bíblicos	 para	 a	 aquisição	
correta do dinheiro. 

I. ENTENDENDO O ENSINO BÍBLICO

A Bíblia fornece excelentes conselhos sobre o tra-
to com o dinheiro. Em boa parte deles, vemos Deus 
insistindo	em	que	seus	filhos	trabalhem	de	maneira	
honesta	e	justa.	Para	começar,	o	cristão	precisa	ter	

TEXTO-BASE
Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda 
em seus caminhos! Você comerá do fruto do seu 
trabalho, e será feliz e próspero. (Sl 128:1-2)

D 09/10 Sl 128:1-2

S 10/10 Gn 1:1; 2:1-4, 15

T 11/10 Gn 3:17-19

Q 12/10 Ef 6:5-9; 1 Ts 4:11-12

Q 13/10 Sl 15; Ef 4:28

S 14/10 Pv 6:6-11; 2 Ts 3:12

S 15/10 Êx 20:8-11; Mq 4:3-5

LEITURA DIÁRIA
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uma fonte de renda lícita. Trabalho 
é essencial (Gn 3:19; Sl 128:2). Nisso 
a Bíblia é enfática: Se alguém não 
quiser trabalhar, também não coma 
(2 Ts 3:10). Alia-se a este outro texto 
bíblico, que diz: ... é melhor ter pou-
co com retidão do que muito com 
injustiça (Pv 16:8). Pensemos um 
pouco mais sobre esse tema. 

1. A origem do trabalho: Deus 
criou o mundo em seis dias e, no sá-
bado, descansou (Gn 1:1; 2:1-4). O 
nosso Deus é trabalhador e inventor 
do trabalho. Ao formar o ser humano 
a sua imagem e semelhança, ele pôs 
o homem no jardim do Éden, para 
cuidar dele e nele fazer plantações 
(Gn 2:15). Esse texto mostra que o 
homem foi criado também com o 
propósito de trabalhar. Vemos isso 
pelas expressões “cuidar” e “fazer”. 

Infelizmente, há aqueles que 
veem o trabalho como um castigo 
por	causa	da	queda,	não	como	uma	
bênção	de	Deus	na	criação.	Estão	
errados!	 O	 trabalho	 foi	 instituído	
pelo Senhor, antes do pecado, e, 
portanto, é algo bom; faz parte do 
projeto de Deus para a humanida-
de. Pensando assim, faz sentido a 
frase	que	diz:	 “O	 trabalho	dignifi-
ca o homem”. Além disso, quando 
trabalhamos de forma honesta, es-
tamos honrando ao Senhor. 

O problema é que, com a entra-
da do pecado no mundo, a terra foi 
amaldiçoada (Gn 3:17-18). O texto 
diz que o ser humano sofreria, por-

que a terra daria espinhos e abro-
lhos, e a consequência seria esta: 
Do suor do teu rosto comerás o teu 
pão (Gn 3:19). Por causa do pecado, 
o trabalho humano seria pesado, 
porque a terra estava diferente. 

Contudo, o trabalho seguiu sen-
do	uma	bênção	e	uma	forma	corre-
ta	de	ganhar	o	pão.	Depois	da	que-
da,	“Adão	e	Eva	continuaram	com	
suas funções de guardiões, criado-
res e senhores da terra”.1 Veja que, 
mesmo diante da desordem cau-
sada	pelo	pecado	e	pela	maldição	
da terra, o trabalho continua sendo 
imperativo. Trabalhar é honroso, 
um	reflexo	da imagem e da seme-
lhança de Deus em nós. 

2. A retidão no trabalho: Em 
sua Carta aos Efésios, o apóstolo 
Paulo instruiu os servos e os se-
nhores	 a	 terem	 uma	 relação	 justa	
(Ef 6:5-9). Essas instruções servem 
muito	bem	para	reger	a	relação	de	
trabalho entre os empregados e 
patrões na atualidade. Está escrito: 
... servos, obedecei a vosso senhor 
segundo a carne com temor e tre-
mor, na sinceridade do vosso cora-
ção, como a Cristo (Ef 6:5). 

O ensino é simples: todo trabalho 
deve ser feito como sendo a Jesus 
e precisa ser realizado com honesti-
dade e boa fé. O trabalhador deve 
desempenhar	 sua	 função,	 mesmo	

1. Ibidem, p.43.
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na	ausência	do	patrão	(Ef	6:6-8).	Isso	
não	quer	dizer	que	não	se deva lutar 
por direitos trabalhistas, mas que se 
deve	trabalhar	com	dedicação,	por-
que se trata de um serviço a Deus. O 
que podemos entender é que Paulo 
“não	 fazia	nenhuma	distinção	entre	
labor físico e o trabalho espiritual”.2  

Paulo também ensina que os pa-
trões devem tratar seus empregados 
com justiça: não	devem	explorar	seus	
funcionários e precisam exercer sua 
liderança de acordo com Cristo. Ao 
invés de ameaças ou de abusos, os 
patrões devem tratar os funcionários 
com dignidade e respeito, pois, para 
Deus,	todas	as	pessoas	são	iguais.	
Aos	cristãos	de	Tessalônica,	Paulo	

disse que deveriam ser honestos (1 Ts 
4:11-12). Em resumo, nesses textos, 
o apóstolo mostra que ter uma fonte 
de renda honesta é o primeiro passo 
para	ter	santidade	na	vida	financeira.	
É preciso ser íntegro e justo no am-
biente corporativo e nos negócios. 
Isso se aplica a empregados e pa-
trões,	governos	e	cidadãos.	Ser	ínte-
gro e justo	não	é	uma	opção:	é	um 
dever	cristão;	é o estilo de vida que 
Deus espera de nós (Sl 15; Pv 16:8).

3. Equilíbrio no trabalho: Equilí-
brio é fundamental para lidar sabia-
mente com o trabalho. É preciso ter 
cuidado com o excesso. O salmista 
disse: Será inútil levantar cedo e 

2. Ibidem, p.42.

dormir tarde, trabalhando ardua-
mente por alimento (Sl 127:2). Se 
não	tomarmos	cuidado,	poderemos	
nos tornar escravos do trabalho. 
Esse salmo ensina que precisamos 
confiar	na	provisão	e	no	cuidado	de	
Deus	e	não	no	trabalho	em	si.	

É preciso lembrar que, com rela-
ção	ao	sustento	familiar,	o	trabalho	é	
um	meio,	não	um	fim.	Não	é	correto	
priorizar	demais	a	carreira	profissio-
nal	e	sacrificar	o	tempo	com	a	famí-
lia,	 com	a	 igreja	 e	 com	Deus.	Não	
é certo exagerar no trabalho e se 
esquecer do descanso físico. Muita 
gente está doente de tanto traba-
lhar. Lembre que até mesmo Deus, 
que	não	precisa	de	descanso,	des-
cansou (Gn 3:2-3; Êx 20:8-11). Tam-
bém	não	é	nada	sábio	viver	na	corre-
ria da vida, sem reservar momentos 
para desfrutar dos frutos de nosso 
trabalho (Ec 5:18-20; 9:7-10).

Além do cuidado com o excesso, é 
preciso ter cuidado com a preguiça. A 
Bíblia condena esse pecado com ve-
emência: Ó preguiçoso, até quando 
ficarás deitado? Quando te levantarás 
do teu sono? (Pv 6:9). Sobre esse que 
só	dorme	e	não	nada	faz,	sobrevirá a 
pobreza como um ladrão, e a neces-
sidade, como um homem armado (Pv 
6:10-11). Em outra parte, está escri-
to: O preguiçoso morre desejando, 
porque as suas mãos recusam traba-
lhar (Pv 21:25). Em suma, é preciso 
ter equilíbrio no trabalho, sem ex-
cesso e sem preguiça.
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01. Leia o item 1; Gn 2:1-3,15; Sl 128:1-2, e responda: O que podemos 
dizer sobre a origem do trabalho? Quando foi criado? Por que trabalhar 
honestamente é uma forma legítima de ganharmos o nosso pão?

02. Após ler Gn 3:17-19, responda: O trabalho é um castigo por causa 
da queda ou uma bênção que Deus nos concedeu na criação? Por que 
hoje o trabalho é tão árduo? Ainda assim, trabalhar é honroso? 

03. Leia Ef 6:5-9; 1 Ts 4:11-12; Sl 15:1-5; Pv 16:8, e responda: O que 
esses textos ensinam sobre a retidão no trabalho? Qual deve ser a 
postura do empregado e do patrão? Ser honesto é uma opção ou 
um dever de todos? 

04. Com base no item 3 e em Sl 127:2; Êx 20:8-11; Ec 5:18-20, 9:7-10; 
Pv 6:10-11, responda: O que a Bíblia nos ensina sobre o equilíbrio no 
trabalho? Fale sobre o perigo do excesso e o pecado da preguiça. 

 
II. PRATICANDO O ENSINO BÍBLICO

1. Trabalhe para glorificar a Deus. 

Ao	refletirmos	sobre	o	trabalho	e	
o dinheiro, pudemos ver que, quan-
do trabalhamos honestamente, es-
tamos vivendo de acordo com o 
propósito para o qual Deus nos fez. 
Mesmo diante de tantas injustiças 

e desonestidades, devemos lutar 
para ganharmos nosso sustento de 
maneira lícita. 

Os patrões devem tratar seus em-
pregados de maneira justa e com 
misericórdia.	 Não	 podem	 enrique-
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cer	 à	 custa	 da	 exploração	dos	 tra-
balhadores. Os funcionários devem 
trabalhar cumprindo seus deveres 
e seus horários, sem fazer “corpo 
mole”, mesmo quando o chefe	não	

estiver olhando. Assim, Deus é glo-
rificado	por	meio	de	nossa	vida	(Mt	
5:16; Cl 3:22-25; 1 Ts 4:12). Quando 
trabalhamos de forma honesta, es-
tamos honrando ao Senhor. 

05. Você tem honrado ao Senhor através do trabalho, sendo 
empregado ou patrão? Explique como isso é possível. 

2. Trabalhe para viver dignamente.

O conselho apostólico é direto: 
... trabalhe, fazendo com as próprias 
mãos o que é bom, para que tenha 
com que acudir ao necessitado (Ef 
4:28). Nada de roubo, fraude ou cor-
rupção!	A	ordem	é	trabalhar	honra-
damente,	a	fim	de	ganhar	o	dinheiro	
honestamente e viver dignamente (2 
Ts	3:12).	Quem	é	cristão	deve	seguir	
esse mandamento bíblico.

O	cristão	precisa	também	apren-
der	a	 lição	da	 formiga	 (Pv	6:6-11).	
Não	 podemos	 ficar	 só	 esperando	
ou desejando que as coisas acon-
teçam em nossa vida (Pv 21:25). 
Temos de fazer a nossa parte, que 
é trabalhar. Assim, contaremos com 
as	bênçãos	de	Deus.	Confie:	Você 
comerá do fruto do seu trabalho, e 
será feliz e próspero (Sl 128:2). 

06. Fale sobre o desafio de viver com honestidade e de forma digna 
diante de um mundo tão corrompido.
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DESAFIO DA SEMANA

A	lição	de	hoje	nos	mostrou	que	um	dos	propósitos	para	os	quais	
Deus criou o homem foi o trabalho. Saiba que haverá trabalho até 
mesmo nos novos céus e na nova terra (Is 65:21-22; Mq 4:3-5). Por-
tanto,	é	nosso	dever	 trabalhar	honestamente,	 a	fim	de	ganhar	o	
sustento	de	maneira	lícita.	Nosso	desafio,	nesta	semana	e	em	toda	
a nossa vida, é, em meio a tantas injustiças e desonestidades, con-
tinuarmos ganhando nosso sustento de forma justa e honesta, sem 
nos corrompermos. Oremos para que Deus nos ajude nisso.

PLANO DE LEITURA ANUAL DA BÍBLIA

 Domingo 09/10 Ap 9  Ne 12  Sl 104:1-23 

 Segunda-feira 10/10 Ap 10  Ne 13  Sl 104:24-35 

 Terça-feira 11/10 Ap 11  Et 1  Sl 105:1-25 

 Quarta-feira 12/10 Ap 12  Et 2  Sl 105:26-45 

 Quinta-feira 13/10 Ap 13  Et 3-4  Sl 106:1-23 

 Sexta-feira 14/10 Ap 14  Et 5:1-6:13  Sl 106:24-48 

 Sábado 15/10 Ap 15  Et 6:14-8:17  Sl 107:1-22

4
22 DE OUTUBRO DE 2016

Sexta-feira, 21/10 – 18h15
Sábado, 22/10 – 18h15

Ou acesse goo.gl/nIJ8ND

D 16/10 Gn 14:18-20

S 17/10 Lv 27:30-33

T 18/10 Nm 18:20-28

Q 19/10 Ml 3:10; Dt 14:28-29

Q 20/10 Mt 23:23; Hb 7:17

S 21/10 2 Cr 31:4; 1 Co 9:14

S 22/10 1 Tm 5:17-18

LEITURA DIÁRIA
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4 O dízimo e o 
dinheiro

22 DE OUTUBRO DE 2016

OBJETIVO
Mostrar ao estudante 
da Palavra de Deus que 
entregar o dízimo é uma 
prática que deve ser levada a 
sério	pelos	cristãos	de	todas	
as épocas e deve ser feita 
com	gratidão	e	fidelidade.

Sexta-feira, 21/10 – 18h15
Sábado, 22/10 – 18h15

Ou acesse goo.gl/nIJ8ND

INTRODUÇÃO

Na	presente	lição,	estudaremos	sobre	uma	prá-
tica antiquíssima do povo de Deus: a entrega dos 
dízimos. A palavra “dízimo” diz respeito à décima 
parte de um todo. No contexto eclesiástico, dízimo 
é a décima parte do que Deus nos concede e que 
deve ser devolvida a ele, como um ato de ado-
ração,	gratidão	e	obediência,	em	reconhecimento	
de	que	 tudo	 lhe	pertence.	Não	 se	 trata	de	 algo	
que a igreja inventou, mas de um princípio perpé-
tuo	estabelecido	por	Deus	em	sua	Palavra.	Não	se	
trata	de	algo	opcional	para	os	cristãos,	mas	de	um	
mandamento que deve ser levado a sério. Vamos 
entender esse ensino bíblico um pouco mais.

I. ENTENDENDO O ENSINO BÍBLICO

A palavra “dízimo” aparece 36 vezes, na Bíblia 
Almeida Revista e Atualizada. Dessas menções, 
vinte	e	seis	estão	no	Antigo	Testamento	e	dez	no	
Novo Testamento. De modo geral, o que todos es-
ses textos ensinam sobre essa prática ainda hoje 

TEXTO-BASE
E bendito seja o Deus altíssimo, que entregou os 
teus inimigos nas tuas mãos! E Abrão deu-lhe o 
dízimo de tudo. (Gn 14:20)

D 16/10 Gn 14:18-20

S 17/10 Lv 27:30-33

T 18/10 Nm 18:20-28

Q 19/10 Ml 3:10; Dt 14:28-29

Q 20/10 Mt 23:23; Hb 7:17

S 21/10 2 Cr 31:4; 1 Co 9:14

S 22/10 1 Tm 5:17-18

LEITURA DIÁRIA
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utilizada pela igreja? O conteúdo 
de alguns desses textos será exa-
minado,	 nesta	 lição	 bíblica,	 para	
chegarmos a uma resposta. 

1. A origem do dízimo: O dízimo 
é de procedência divina “e sua prá-
tica remonta a épocas longínquas da 
história da humanidade”.1 Historia-
dores e arqueólogos mostram que, 
mesmo entre os povos da antigui-
dade, o dízimo foi praticado desde 
muito cedo. Era um dos itens da prá-
tica da piedade religiosa de vários 
povos. Há referência ao dízimo na 
história de Babilônia, Grécia, Arábia, 
Cartago e outras culturas antigas.2

A primeira referência bíblica a al-
guém entregando dízimo está em 
Gênesis.	 Abrão	 entrega	 o	 dízimo	
de tudo que conquistara a Melqui-
sedeque, sacerdote do Deus Altís-
simo (Gn 14:18-20). Ele o fez pron-
tamente. Sabia que tudo pertencia 
ao Altíssimo e quis agradecer-lhe 
pela vitória conquistada, devolven-
do-lhe o dízimo. Mas quem lhe en-
sinou a proceder assim, visto que a 
lei	de	Deus	ainda	não	havia	sido	es-
crita? O próprio Deus deve ter-lhe 
orientado quanto a essa prática, 
que era comum em sua terra natal, 
Ur dos caldeus.

Escavações arqueológicas na cida-
de de Ur revelaram que os sacerdotes 
dos templos daquela cidade recebiam 

1. Souza (2010:69).
2. Idem.

dízimos e anotavam em tabuinhas de 
barro as entradas.3 Parece que Deus 
colocou esse senso de responsabili-
dade na consciência dos homens de 
Ur.	Afinal	de	contas,	eles	entenderam	
que deveriam honrar a divindade, que 
é	dona	de	tudo.	O	próprio	Abrão	en-
sinou isso aos seus descendentes. Seu 
neto, Jacó, prometeu dar o dízimo de 
tudo (Gn 28:22).

2. A legislação do dízimo: Con-
forme acabamos de apresentar, 
a prática de dar o dízimo, entre 
o povo de Deus, é anterior à lei. 
Contudo, ele passou a ser parte in-
tegrante dela. A décima parte das 
colheitas, dos frutos e dos animais 
deveria ser entregue ao Senhor anu-
almente: ... certamente darás os dí-
zimos (Lv 27:30-33; Dt 14:22). Existe 
uma	razão	especial	para	os	dízimos	
terem entrado na lei.

Quando o povo de Deus chegou 
à	Canaã	e	a	terra	 foi	dividida	entre	
as	tribos,	a	tribo	de	Levi	não	recebeu	
parte	 da	 divisão	 das	 terras.	 O	 Se-
nhor era a herança dos sacerdotes e 
levitas (Nm 18:20). Ele escolheu essa 
tribo para servir exclusivamente no 
tabernáculo. Os levitas e sacerdotes, 
deste modo, teriam de depender de 
Deus para o seu sustento, por inter-
médio do povo: ... dou por herança 
aos levitas os dízimos que os israeli-
tas oferecem (Nm 18:21, 24).

3. Keller (1974:35).
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Os levitas recebiam o dízimo 
do povo e davam o dízimo do 
que recebiam aos sacerdotes (Nm 
18:25-28). Assim, Deus garantia o 
sustento tanto dos levitas quanto 
dos sacerdotes, e estes podiam de-
dicar-se a ensinar a lei ao povo (2 
Cr 31:4). Sendo assim, o povo de-
veria	ser	fiel,	para	que,	na	casa	do	
Senhor, nunca faltasse mantimento 
(Ml 3:10). Além do dízimo regular, 
a cada três anos o povo entregava 
um dízimo que era dedicado espe-
cialmente aos pobres, estrangeiros 
e viúvas (Dt 14:28-29). 

3. A validade do dízimo: O dí-
zimo continua sendo válido para 
os	 cristãos?	 Acreditamos	 que	 sim,	
por, pelo menos, três razões: Em 
primeiro lugar, ele é anterior à lei. 
Já mostramos que, antes de a lei 
existir, o dízimo já existia (Gn 14:18-
20, 28:20-28). Apesar de ter sido in-
cluído nas leis cerimoniais, o dízimo 
surgiu muito antes destas; portanto, 
continua válido e em vigor, até a 
volta de Cristo.

Em segundo lugar, Jesus disse 
que a prática do dízimo deveria 
ser cumprida. Quando censurou os 
escribas e fariseus por serem zelo-
sos no dízimo, mas negligentes nos 
preceitos mais importantes da lei –
tais como: a justiça, a misericórdia 
e a fé –, o Mestre alertou-os: ... de-
víeis fazer estas coisas, sem omitir 
aquelas (Mt 23:23; Lc 11:42). Jesus 
estava dizendo que eles deveriam 

praticar a justiça, a misericórdia e a 
fé,	que	são	mais	importantes,	sem	
esquecer o dízimo, que também é 
importante.4

Em terceiro lugar, existe um prin-
cípio importante sobre o sacerdó-
cio de Cristo que devemos levar 
em conta. O autor de Hebreus nos 
diz que ele é sacerdote para sem-
pre, segundo a ordem de Melquise-
deque (Hb 7:17). O que aconteceu 
no sacerdócio de Melquisedeque 
acontece, também, no sacerdócio 
de Cristo. Assim como aquele re-
cebeu	dízimos	de	Abraão,	este	re-
cebe	dízimos	dos	filhos	de	Abraão,	
pela	fé,	e	 isso	até	o	final	dos	tem-
pos, pois seu sacerdócio é eterno.5 

4. A finalidade do dízimo: Se, 
no Antigo Testamento, a entrega 
dos	 dízimos	 tinha	 como	 finalida-
de	a	manutenção	de	sacerdotes	e	
levitas, no Novo Testamento, com 
surgimento	da	igreja	e	o	fim	do	mi-
nistério levítico, o mesmo dízimo 
destina-se	à	manutenção	da	igreja,	
cujos	membros	são	sacerdotes	(Ml	
3:10; 1 Pd 2:5, 9-10). Para cumprir a 
missão	de	Deus	no	mundo,	ela	con-
ta	com	a	contribuição	dos	cristãos,	
por meio de dízimos e ofertas. 

Na igreja, Deus capacitou com 
dons	 de	 liderança	 alguns	 cristãos,	
que se dedicam exclusivamente ao 
anúncio do reino. Em 2 Crônicas 

4. Souza, op. cit., p.74.
5. Ibidem, pp.75-76.
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31:4, lemos que os sacerdotes e os 
levitas deveriam receber os dízimos 
para que pudessem dedicar-se ao 
ensino da lei. Em 1 Coríntios 9:14, 
Paulo diz que o Senhor ordenou 
que os que anunciam o evangelho 
vivam do evangelho (cf. Lc 10:7). 
Obviamente, o texto está tratando 
de pessoas que se dedicam exclu-
sivamente a essa tarefa. Elas devem 
ser sustentadas pela igreja.

Os primeiros missionários iti-
nerantes	 não	 aceitavam	 dinheiro	
daqueles	que	não	eram	cristãos	 (3	
Jo 1:7). O sustento dos primeiros 
pregadores	 vinha	 da	 contribuição	
dos	 próprios	 cristãos	 (2	 Co	 11:8).	
O Novo Testamento ensina que os 
presbíteros que governam bem a 
igreja devem ser dignos de salário 

em dobro, especialmente os que se 
afadigam na palavra e no ensino (1 
Tm 5:17-18). Esse salário é pago por 
meio de dízimos e ofertas. 
Pois	 bem,	 cada	 cristão	 deve	

dedicar a décima parte de todas 
as suas rendas ao Senhor, como 
um	 ato	 de	 adoração	 e	 gratidão,	
reconhecendo que tudo pertence 
a Deus. Essa prática é anterior à 
lei e continua sendo válida para 
os	 cristãos	 de	 todos	 os	 lugares,	
que	estão	debaixo	do	sacerdócio	
de Cristo, sacerdote da ordem 
de Melquisedeque. Os dízimos 
devem ser empregados para o 
cumprimento	 da	missão	 da	 igre-
ja, inclusive o sustento daqueles 
que	 se	 dedicam	 à	 pregação	 do	
evangelho. 

01. Com base na introdução, reflita com a classe sobre o que 
significa a palavra dízimo. Ela aparece com frequência na Bíblia 
Sagrada? Leia Lv 27:30.

02. Após ler Gn 14:18-20, 28:20-22, comente com a classe sobre a 
origem do dízimo. Ele só apareceu com a lei?

03. Qual a razão de o dízimo ter entrado na lei? Leia Nm 18:20-26; 
Ne 10:37.
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04. A entrega do dízimo continua sendo uma prática válida para os 
cristãos do nosso tempo? Se sim, com que finalidades? Leia Ml 3:10; 
Mt 23:23; 1 Co 9:14; Hb 7:14. 

II. PRATICANDO O ENSINO BÍBLICO

1. Devolvamos os dízimos com gratidão.

O dízimo deve ser devolvido a 
Deus pelos motivos corretos. Jesus 
contou, certa vez, a parábola sobre 
um fariseu que se orgulhava de ser 
dizimista (Lc 18:12). Aparentemen-
te, havia pessoas na época de Je-
sus	que	davam	o	dízimo	visando	tão	
somente ao aplauso dos homens. 
Isso	não	é	correto.	A	entrega	dos	dí-
zimos representa nosso reconheci-
mento de que Deus é Senhor e legí-
timo proprietário de todas as coisas.

Além disso, entregar o dízimo 
expressa	 nossa	 gratidão	 pela	 mi-

sericórdia divina, ao nos permitir 
usar alguns bens, exigindo apenas 
a décima parte.6	Não	só	o	dízimo	
pertence ao Senhor; a Bíblia diz 
que, na verdade, tudo é dele (Dt 
10:4; Sl 24:1). Os 90% que admi-
nistramos também pertencem ao 
Senhor. Sendo assim, louvemos o 
seu nome por sua generosidade. 
Gratos, devolvamos o dízimo, por 
Deus nos permitir sermos seus 
mordomos.

6. Ibidem, p.61.

05. Você conhece alguém que devolve os dízimos com motivos 
errados? Cite ao menos um motivo errado para entregar o dízimo. 
Com que motivação devemos obedecer a esse mandamento?

2. Devolvamos os dízimos com fidelidade.

Na época de Neemias, os levi-
tas, responsáveis pelo culto, ha-
viam deixado seus postos e volta-
do as suas terras, pois o povo havia 

deixado de dizimar (Ne 13:10-12). 
O	 povo	 estava	 sendo	 infiel.	 Essa	
infidelidade	 teve	 consequências	
terríveis. O serviço no templo foi 
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prejudicado. Da mesma forma, a 
missão	que	Deus	entregou	para	 a	
igreja cumprir também pode ser 
prejudicada,	se	não	formos	fiéis	em	
nossas	contribuições	financeiras.	

Precisamos lembrar que o dízimo 
não	nos	pertence	(Lv	27:30).	O	cris-
tão	 não	 pode	 administrá-lo	 como	
desejar.	Não	pode,	de	igual	modo,	
subtriar dele uma quantia e entre-

gar menos do que os 10% que Deus 
pede. Devolvamos os dízimos com 
fidelidade.	Se	você	tem	dificuldade	
de dizimar, peça ajuda de Deus. An-
tes de entregar o dízimo, é preciso 
entregar	o	coração	a	ele.	Ainda	há	
pessoas que amam mais a seu di-
nheiro do que a Deus (1 Tm 6:10). 
Quem ama a Deus acima de tudo, 
não	tem	dificuldade	em	ser	fiel.

06. O que pode acontecer, se não formos fiéis na entrega dos 
dízimos? É correto um cristão administrar seu dízimo? Se você tem 
dificuldades em entregar o dízimo, o que precisa fazer?

DESAFIO DA SEMANA

Deus	 nos	deu	o	privilégio	de	participar	da	divulgação	do	 seu	
reino	por	todos	os	lugares.	Fazemos	isso	também	contribuindo	fi-
nanceiramente para que a igreja, comunidade do reino, e principal-
mente aqueles que Deus capacitou para dedicar-se integralmente 
à	proclamação	do	evangelho,	tenham	suas	necessidades	supridas.	
Com	gratidão	em	nosso	coração,	façamos	isso.	Dediquemos	10%	
de todo o nosso sustento, com alegria.

PLANO DE LEITURA ANUAL DA BÍBLIA

 Domingo 16/10 Ap 16  Et 9-10  Sl 107:23-43

 Segunda-feira 17/10 Ap 17  Is 1-2  Sl 108

 Terça-feira 18/10 Ap 18  Is 3-4  Sl 109:1-19

 Quarta-feira 19/10 Ap 19  Is 5-6  Sl 109:20-31

 Quinta-feira 20/10 Ap 20  Is 7-8  Sl 110

 Sexta-feira 21/10 Ap 21-22  Is 9-10  Sl 111

 Sábado 22/10 1 Ts 1  Is 11-13  Sl 112

5
29 DE OUTUBRO DE 2016

Sexta-feira, 28/10 – 18h18
Sábado, 29/10 – 18h19

Ou acesse goo.gl/a64QSB

D 23/10 2 Co 9:12; Cl 1:3

S 24/10 1 Sm 10:27; 1 Rs 10:25

T 25/10 Ex 36:3-7; Ml 3:8

Q 26/10 2 Co 9:12; 1Co 9:14

Q 27/10 2 Co 8:2; Dt 16:17

S 28/10 1 Cr 29

S 29/10 Lc 21:1-4

LEITURA DIÁRIA
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5 A gratidão 
e o dinheiro

29 DE OUTUBRO DE 2016

OBJETIVO
Apresentar ao estudante 
o conceito bíblico das 
ofertas, para que, de 
acordo com suas posses, 
contribua generosamente 
e com alegria.

Sexta-feira, 28/10 – 18h18
Sábado, 29/10 – 18h19

Ou acesse goo.gl/a64QSB

INTRODUÇÃO

Desde	1986,	entre	as	figuras	e	inscrições	encon-
tradas nas cédulas da moeda brasileira, pode ser 
lida	a	expressão	“Deus	seja	louvado”.	À	semelhan-
ça do que ocorre com o dólar americano, que traz 
a	expressão	“Em	Deus	nós	confiamos”,	o	gesto	pa-
rece	expressar	gratidão	a	Deus	pelo	dinheiro.	Toda-
via, seria essa a melhor maneira de lhe expressar-
mos	nossa	gratidão?	Como	podemos	louvar	a	Deus	
através	do	dinheiro?	Na	lição	de	hoje,	vamos	apren-
der que podemos louvar e agradecer ao Senhor por 
meio	de	nossas	ofertas,	 não	 com	uma	 frase,	mas	
com	intenções	e	atitudes	que	glorificam	a	Deus.	

I. ENTENDENDO O ENSINO BÍBLICO

Existem muitas maneiras pelas quais podemos 
expressar	 nossa	 gratidão	 a	 Deus	 pelas	 bênçãos	
recebidas.	 Isso	pode	ser	 feito	através	da	oração,	
por	meio	de	cânticos	ou	qualquer	outro	serviço	(Cl	
1:3, 3:16,17). De acordo com as Escrituras, tam-
bém podemos fazer isso ofertando. Para isso, pre-
cisamos compreender a natureza, a medida das 
ofertas e a postura do ofertante. 

TEXTO-BASE
Porque o serviço dessa assistência não só supre 
a necessidade dos santos, mas também redunda 
em muitas graças a Deus.  (2 Co 9:12)

D 23/10 2 Co 9:12; Cl 1:3

S 24/10 1 Sm 10:27; 1 Rs 10:25

T 25/10 Ex 36:3-7; Ml 3:8

Q 26/10 2 Co 9:12; 1Co 9:14

Q 27/10 2 Co 8:2; Dt 16:17

S 28/10 1 Cr 29

S 29/10 Lc 21:1-4

LEITURA DIÁRIA
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1. A natureza das ofertas: Em 
seus vários usos, tanto no Anti-
go quanto no Novo Testamento, 
a palavra “oferta” também pode 
significar	 “presente”	 (1	 Sm	 10:27;	
1 Rs 10:25; Mt 1:24; Lc 21:1). Em 
contextos judaicos, isso também 
se aplicava a presentes oferecidos 
a pessoas hierarquicamente supe-
riores, especialmente a reis, com o 
objetivo de indicar a atitude de res-
peito	e	submissão	àquela	pessoa.1 
Este é, pois, o sentido bíblico do 
ato de ofertar a Deus: presentear o 
Rei dos reis, demonstrando-lhe re-
verência	e	submissão.	

Diferentemente dos dízimos, as 
ofertas	são	presentes	que	entrega-
mos a Deus, cujo valor é escolhido 
por nós mesmos. Enquanto dizi-
mar é um dever determinado pelo 
criador, ofertar é um ato natural 
de agradecimento. Por outro lado, 
assim como os dízimos, as ofertas 
também	 são	 importantes	 para	 a	
manutenção	da	obra	de	Deus.	Fo-
ram	imprescindíveis	para	a	edifica-
ção	do	tabernáculo,	no	deserto,	e	
para	 a	 construção	 do	 templo,	 em	
Israel, nos dias do rei Davi (Ex 36:3-
7; 1 Cr 29). Nos dias do profeta Ma-
laquias, Deus faz uma dura repre-
ensão	ao	povo,	que	o	roubava,	não	
apenas nos dízimos, mas também 
nas ofertas (Ml 3:8).

1. Harris (1998:853)

Uma vez dedicadas ao Senhor, 
as	dádivas	 trazem	bênçãos	para	o	
seu próprio reino, na forma de so-
corro aos necessitados (2 Co 9:12), 
sustento dos trabalhadores da obra 
(1Co	9:14)	e	manutenção	dos	tem-
plos e dos diversos utensílios e ser-
viços que devemos prestar em hon-
ra	a	Deus.	Ofertar	é	um	significativo	
modo de servir a Deus.

2. A medida das ofertas: Se o va-
lor de nossa oferta é escolhido por 
nós, que critérios podemos utilizar 
para presentear a Deus de modo 
que lhe agrade? Apresentaremos, 
pelo menos, três importantes prin-
cípios para que o ofertante honre a 
Deus com seus bens. O primeiro é o 
princípio da proporcionalidade. Em 
Dt 16:17, está escrito: Cada um ofe-
recerá na proporção em que possa 
dar, segundo a bênção que o Senhor, 
seu Deus, lhe houver concedido.

Nossas ofertas devem ser feitas 
de acordo com nossas posses, isto 
é, conforme o que Deus nos con-
cede. Por isso, precisam ser pla-
nejadas,	 para	 não	 comprometer	 o	
orçamento	familiar.	Deus	não	exige	
mais do que podemos dar, mas 
também	não	espera	menos	do	que	
podemos fazer. O segundo princí-
pio é o da generosidade, e é um 
desdobramento do primeiro. A ge-
nerosidade é uma nobre qualidade 
do	coração	agradecido	a	Deus.	

Davi e o povo de Israel oferece-
ram	 riquezas	 em	 abundância	 para	
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a	construção	do	templo	(1	Cr	29:2).	
Contudo,	a	oferta	generosa	não	está	
condicionada à quantidade que se 
entrega,	mas	a	quanto	significa	para	
o	ofertante.	Os	 irmãos	macedônios	
deram exemplo, pois, mesmo sendo 
pobres, foram ricos em generosida-
de (2 Co 8:2). A viúva pobre chamou 
a	atenção	de	Jesus,	pois,	diferente-
mente dos demais, contribuiu com 
uma quantia valiosa (Lc 21:1-4).

Finalmente, o princípio da sufici-
ência também nos orienta, quanto à 
medida das nossas ofertas. A igreja 
de	 Cristo	 não	 precisa	 acumular	 ri-
quezas,	 mas	 tão	 somente	 atender	
as necessidades do reino. Moisés 
se deu por satisfeito, quando per-
cebeu que o povo já havia ofertado 
o	 suficiente	 para	 a	 construção	 do	
tabernáculo (Ex 36:4-7). Assim diz 
a Palavra: E Deus é poderoso para 
tornar abundante em vós toda gra-
ça, a fim de que, tendo sempre, em 
tudo, toda suficiência, superabun-
deis em toda boa obra (2 Co 9:8).

3. A postura do ofertante: o 
apóstolo	 Paulo	 ensinou	 que	 não	
devemos contribuir com tristeza ou 
por	obrigação,	mas	 com	alegria	 (2	
Co 9:7). Alegria é a primeira carac-
terística daquele que adora a Deus 
através de suas ofertas. Essa foi tam-
bém uma das marcas de Davi e todo 
o povo de Israel, ao contribuir para 
a	edificação	do	templo	(1	Cr	29:9).	
Contribuir	para	a	expansão	do	reino	
é, de fato, um grande prazer.

A voluntariedade é a segunda 
característica daquele que oferta. A 
palavra aparece por sete vezes, em 
1 Crônicas 29. Seu uso sugere uma 
oferta	por	devoção,	não	por	impo-
sição	ou	promessa.	O	povo	foi	mo-
tivado a contribuir com seus bens, 
mas	 não	 foi	 constrangido	 a	 isso.	
Sua	oferta	foi	uma	espontânea	de-
monstração	de	nobreza,	mediante	
a grandeza do Criador.

Davi convidou o povo a “encher a 
mão”	para	oferecer	voluntariamen-
te ao Senhor e foi prontamente cor-
respondido.	A	alegria	e	a	disposição	
em	dar	para	a	 construção	do	 tem-
plo	foi	sinal	de	gratidão	a	Deus	por	
seu poder e sua majestade. Assim, 
a gratidão é terceira caraterística de 
quem oferta. O ofertante agradeci-
do honra a Deus e reconhece que 
tudo	 vem	 dele.	 Observe	 a	 oração	
de Davi: Agora, pois, ó Deus nos-
so, graças te damos e louvamos o 
nome da tua glória (1 Cr 29:13).

A quarta característica que deve 
estar presente no ofertante é a sin-
ceridade. O texto diz que o povo 
ofertou	 com	 coração	 sincero	 (1	 Cr	
29:17).	 Em	 sua	 oração,	 Davi	 reco-
nhece que Deus prova os corações, 
pede que aquele sentimento de de-
voção	 seja	 conservado	 no	 coração	
do povo e que seja encaminhado 
ao	Senhor.	Um	coração	inteiramen-
te inclinado e encaminhado a Deus 
é tudo de que precisa o ofertante. 
Um	coração	assim	é	sem	fingimento	
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e sem segundas intenções ao ofer-
tar; quer apenas agradar a Deus.

Vimos, até aqui, que as ofertas 
são	 presentes	 que	 damos	 ao	 Se-
nhor,	um	modo	significativo	de	ser-
vi-lo e, sobretudo, uma atitude de 
gratidão.	Fazemos	 isso	na	medida	

de nossas posses, generosamente 
e	 até	 que	 haja	 o	 suficiente.	 Se	 fi-
zermos	isso	de	todo	o	coração,	não	
haverá pesar em nós, mas alegria 
e espontaneidade. Vamos, agora, 
procurar maneiras de praticar o en-
sino bíblico.

01. Leia 1 Co 9:14; 2 Co 9:12 e o item 1 para explicar à classe a 
natureza das ofertas. Em que elas são diferentes dos dízimos? Como 
podem ser úteis no reino?

02. Quais são os três princípios bíblicos apresentados no item 2 para 
estabelecermos o valor de nossas ofertas? Êx 36:4-7; Dt 16:17; 2 Co 8:2.

03. Fale sobre as duas primeiras características do ofertante 
apresentadas no item 3. Discorra sobre elas, à luz de 1 Cr 29:1-9  
e 2 Co 9:7.

04. Ainda com base no item 3 e em 1 Cr 29:9-20, responda: Que 
outras características o ofertante precisa ter? Como deve ser seu 
coração?
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II. PRATICANDO O ENSINO BÍBLICO

1. Quando ofertamos, expressamos nossa gratidão a Deus.
O Salmo 116:12 indaga: O que 

darei eu ao Senhor por todos os 
benefícios que me tem feito?. 
Essa	 não	 é	 uma	 pergunta	 sim-
ples de ser respondida. De fato, 
dinheiro algum no mundo pode 
pagar por todos os inúmeros e 
maravilhosos benefícios de Deus 
em nosso favor. Acertadamente, 
Davi reconheceu: Porque tudo 
vem de ti, e da tua mão te damos 
(1 Cr 29:14b). 

Ofertar	a	Deus	não	é	pagamento	
pelo que recebemos, mas um sim-
ples e sincero gesto de reconheci-
mento	 e	 gratidão	 por	 tantas	 bên-
çãos	 que	 recebemos.	 Fomos	 res-
gatados de uma vida fútil, em que 
estávamos sujeitos ao império das 
trevas, seguindo o curso do mun-
do. Cristo nos deu nova vida e nos 
incluiu no seu reino. Honre-o com 
seus	bens!	Generosamente,	oferte-	
lhe	com	alegria	e	inteiro	coração.

05. Compartilhe com a classe alguns benefícios recebidos do Senhor. 
Como você pode expressar-lhe gratidão?

2. Quando ofertamos, levamos outros a terem gratidão a Deus. 

De acordo com o apóstolo Pau-
lo, a generosidade ao dar atende 
as necessidades materiais de ou-
tros, mas também produz um re-
sultado espiritual: muitas graças 
que	se	dão	a	Deus	(2	Co	9:11,12).	
Ao ofertarmos, prestamos socorro 
a pessoas necessitadas, promo-
vemos	 a	 pregação	 do	 evangelho	
em	 lugares	 aonde	 não	 podemos	
chegar,	colaboramos	com	a	edifi-
cação	de	templos	etc.

Todos	os	que	são	beneficiados	por	
algum tipo de assistência espiritual 
ou material também podem louvar 
a	Deus	com	gratidão	em	seus	cora-
ções, por serem alcançados por esse 
santo serviço. Lembre-se de que, 
através de suas contribuições, vidas 
estão	 sendo	 alcançadas,	 discipula-
das, amparadas e consolidadas no 
evangelho do reino. Contribua sem-
pre	e	o	suficiente	para	que	nenhuma	
necessidade deixe de ser suprida.
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06. Será que as nossas contribuições estão sendo suficientes para 
atender as necessidades que temos em nossa igreja?

DESAFIO DA SEMANA

Querido	(a)	estudante,	lembra-se	da	questão	05	desta	lição?	En-
tão,	o	que	acha	de	fazer	uma	oferta	especial	em	gratidão	a	Deus	por	
alguma	bênção	recebida?	Você	pode	ofertar	à	assistência	social	da	
igreja, a algum departamento de sua igreja local, a um projeto da 
Junta de Missões ou contribuir na oferta missionária da Escola Bí-
blica. Se tiver dúvidas sobre como fazer, peça ajuda do seu pastor.

PLANO DE LEITURA ANUAL DA BÍBLIA

 Domingo 23/10 1 Ts 2:1-16  Is 14-16  Sl 113

 Segunda-feira 24/10 1 Ts 2:17-3:13  Is 17-19  Sl 114

 Terça-feira 25/10 1 Ts 4  Is 20-22  Sl 115

 Quarta-feira 26/10 1 Ts 5  Is 23-24  Sl 116

 Quinta-feira 27/10 2 Ts 1  Is 25-26  Sl 117

 Sexta-feira 28/10 2 Ts 2  Is 27-28  Sl 118

 Sábado 29/10 2 Ts 3  Is 29-30  Sl 119:1-32

6
5 DE NOVEMBRO DE 2016

Sexta-feira, 04/11 – 18h22
Sábado, 05/11 – 18h23

Ou acesse goo.gl/F2H6ND

D 30/10 Pv 3:9-10

S 31/10 Ml 3:10-12

T 01/11 2 Co 9:6; Sl 37:25

Q 02/11 Mt 6:25-34

Q 03/11 Fl 4:19

S 04/11 2 Co 9: 9-11

S 05/11 At 8:14-21

LEITURA DIÁRIA
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6 As bênçãos 
e o dinheiro

5 DE NOVEMBRO DE 2016

OBJETIVO
Ajudar o estudante da 
Bíblia	a	refletir	no	que	as	
Escrituras Sagradas dizem 
sobre	as	diversas	bênçãos	
e promessas relacionadas 
à	contribuição	e	à	vida	
financeira	do	cristão.

Sexta-feira, 04/11 – 18h22
Sábado, 05/11 – 18h23

Ou acesse goo.gl/F2H6ND

INTRODUÇÃO

Os	dízimos	e	as	ofertas	são	formas	bíblicas	de	
cooperarmos com a obra de Deus (Pv 3:9-10; Ml 
3:10-12).	 São	 expressões	 de	 fidelidade	 e	 grati-
dão,	 que	 devem	 ser	 praticadas	 e	 repassadas	 de	
geração	a	geração.	Esses	são	motivos	suficientes	
para contribuirmos, mas, além desses, existem as 
muitas	bênçãos	e	promessas	de	Deus	para	a	vida	
financeira	do	cristão,	grande	parte	especialmente	
vinculada aos atos de dizimar e ofertar. 

I. ENTENDENDO O ENSINO BÍBLICO

O	ato	de	contribuir	financeiramente	tem	sem-
pre um tríplice efeito: abençoa aos outros, a nós 
mesmos	e	glorifica	a	Deus.1 A verdade é que so-
mos	os	principais	beneficiados	ao	contribuirmos.	
Paulo compara isso a uma semeadura que faze-
mos no campo. Quanto mais semearmos, mais 
colheremos	(2	Co	9:6).	Quais	são	as	bênçãos	de	
que podemos desfrutar?

1. Greathouse et al (2006:864).

TEXTO-BASE
Trazei todos os dízimos (...) e provai-me nisto, diz 
o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as 
janelas do céu e não derramar sobre vós bênção 
sem medida. (Ml 3:10)

D 30/10 Pv 3:9-10

S 31/10 Ml 3:10-12

T 01/11 2 Co 9:6; Sl 37:25

Q 02/11 Mt 6:25-34

Q 03/11 Fl 4:19

S 04/11 2 Co 9: 9-11

S 05/11 At 8:14-21

LEITURA DIÁRIA
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1. A provisão constante: Há 
uma promessa feita por Deus a to-
dos os crentes em Cristo: Ele suprirá 
as necessidades básicas para viver-
mos de forma digna. Sobre isso, o 
salmista declara: Fui moço e agora 
sou velho; mas nunca vi desempara-
do o justo, nem a sua descendência 
mendigar o pão (Sl 37:25). 

Essa garantia do Senhor está re-
lacionada à necessidade e à digni-
dade	humanas.	Ele	não	deixará	fal-
tar	o	pão,	nem	o	que	vestir	e	beber	
(Mt 6:25-34; Fl 4:19). Mesmo que 
por um instante pareça faltar, po-
demos crer: Deus proverá. A Bíblia 
não	promete	que	 todos	os	 servos	
de	Deus	 ficarão	 ricos	 e	 cheios	 de	
bens materiais, mas promete que 
serão	sustentados	pelo	Senhor.	

Nesse sentido, a maior promessa 
saiu boca de Senhor Jesus Cristo: ... 
não se preocupem com suas pró-
prias vidas, quanto ao que comer ou 
beber; nem com seus próprios cor-
pos, quanto ao que vestir (Mt 6:25). 
Ele ainda disse: Busquem, pois, em 
primeiro lugar o Reino de Deus e a 
sua justiça, e todas essas coisas lhes 
serão acrescentadas (Mt 6:33).
O	 apóstolo	 Paulo	 confirma	 essa	

ideia com as seguintes palavras: E 
o meu Deus, segundo a sua riqueza 
em glória, há de suprir, em Cristo Je-
sus, cada uma de vossas necessida-
des (Fp 4:19). Entenda que o com-
promisso de Deus conosco é suprir 
nossas necessidades, o que é bem 

diferente de atender a desejos con-
sumistas ou manias de grandeza.

Se você tem recebido de Senhor 
o	 suficiente	 para	 viver	 de	 forma	
digna	 e	 tem	paz	 em	 seu	 coração,	
considere-se uma pessoa próspera. 
Essa	promessa	de	provisão	está	se	
cumprindo em sua vida. O surpre-
endente é que Deus é bondoso e 
nos	tem	dado	mais	do	que	o	sufi-
ciente	para	 viver.	 É	ou	não	 verda-
de?	Para	alguns	cristãos,	Deus	tem	
dado, inclusive, riquezas materiais. 
Somos muito abençoados e de-
vemos dar glória a Deus por isso. 
Isso nos motiva a sermos gratos e 
a	continuarmos	fiéis	a	ele,	inclusive	
nos dízimos e nas ofertas.

Se andamos com Deus, podemos 
confiar:	Ele	cuida	de	nós!	Portanto,	
não	nos	deixemos	vencer	pelas	pre-
ocupações	do	presente	século;	não	
nos desesperemos mediante a crise 
financeira	que	assola	muitos	países	
do mundo, nem se o desemprego 
bater a nossa porta. Deus age na 
crise. Ele sustenta as aves do céu, 
quanto mais a nós, que valemos 
mais do que elas (Mt 6:26). 

2. As bênçãos abundantes: Além 
da	provisão	constante,	o	cristão	pode	
contar	 com	 bênçãos	 especiais	 rela-
cionadas	às	contribuições	financeiras	
e à ajuda aos necessitados (Pv 3:9-
10; Ml 3:10-12; 2 Co 9:6, 9-11). Em 
Malaquias 3:10, após ter dado a or-
dem para o povo entregar os dízimos 
e as ofertas, Deus disse: Ponham-me 
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à prova, e vejam se não vou abrir as 
comportas dos céus e derramar so-
bre vocês tantas bênçãos que nem 
terão onde guardá-las.

Nos versículos 11 e 12, de Ma-
laquias 3, Deus ainda promete: Im-
pedirei que pragas devorem suas 
colheitas. Em seguida, diz: ... as 
videiras nos campos não perde-
rão o seu fruto; e termina dizendo: 
todas as nações os chamarão feli-
zes, porque a terra de vocês será 
maravilhosa. É preciso entender o 
contexto dessa passagem para sa-
ber como ela se aplica a nós. Os 
judeus, após o exílio babilônico, 
estavam	 infiéis	 a	 Deus	 em	muitas	
coisas,	 inclusive	na	devolução	dos	
dízimos e das ofertas, e estavam 
sofrendo as consequências desse 
afastamento de Deus.
Então,	o	Senhor	prometeu	que,	

se eles se arrependessem dos 
seus pecados, mudassem suas 
atitudes e voltassem a trazer suas 
contribuições, também voltaria a 
abençoá-los de forma abundan-
te. Por se tratar de um povo que 
lidava com a agricultura, as pro-
messas	 vão	 nessa	 direção.	O	 Se-
nhor Deus estava garantindo uma 
excelente colheita; expulsaria o 
“devorador”, isto é, uma espécie 
de gafanhoto que destruía toda a 
plantação	(Ml	3:11).2 

2. Wiersbe (2006:602). 

Com a desobediência, vieram 
as pragas que consumiram as la-
vouras,	 os	 grãos	 e	 os	 frutos.	 Mas	
Deus prometeu impedir as pragas 
e garantir a safra, se o seu povo 
lhe	 obedecesse.	 A	 nação	 poderia	
plantar o seu trigo, a sua vinha, 
com a certeza de que, no tempo 
certo, colheria o seu fruto. Quan-
do Deus disse que “abriria a janela 
dos céus”, estava garantindo chuva 
para que a terra produzisse.

O mesmo Deus que prometeu 
abençoar	a	geração	de	Malaquias	
também pode nos abençoar hoje. 
Se	 andarmos	 em	 fidelidade	 com	
ele e trouxermos os dízimos e as 
ofertas	para	a	manutenção	de	sua	
obra, certamente teremos o fruto 
de nosso trabalho abençoado. Ele 
continua abrindo as janelas dos 
céus	 para	 derramar	 bênçãos	 sem	
medida sobre nós e repreende os 
diversos “devoradores”, ou seja, 
situações da vida que podem cau-
sar endividamento e arruinar nos-
sas	finanças.	
Mais	 valem	 90%	 com	 a	 bênção	

do Senhor do que 100% sem a sua 
proteção.	 Podemos	 desfrutar	 das	
dádivas	de	Deus	em	nossas	finanças	
e no fruto do nosso trabalho. Ele 
promete	 e	 é	 fiel	 para	 cumprir.	 Ele	
promete que, se o honrarmos com 
as primícias da nossa renda, nossos 
celeiros	se	encherão	fartamente	(Pv	
3:9-10).	 Deus	 não	 fica	 em	 dívida	
com	ninguém.	Pode	fazer	o	teste!	
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01. Leia Sl 37:25; Mt 6:25-34; Fl 4:19; o item do comentário, e 
responda: O que esses textos nos dizem sobre a provisão constante 
que Deus promete aos crentes?

02. Comente com a classe a seguinte frase: “Ele suprirá as 
necessidades básicas para nossa sobrevivência, aquelas que 
possibilitam vivermos de forma digna”.

03. Após ler Pv 3:9-10; 2 Co 9:6, 9-11, responda: Com que bênçãos 
especiais os cristãos podem contar, relacionadas às contribuições 
financeiras?

04. Leia em Ml 3:10-12, o item 2 e responda: Qual é o contexto 
dessa passagem e de que forma ela se aplica a nós? Você concorda 
com a frase “Mais valem 90% com a bênção do Senhor do que 100% 
sem a sua proteção”?

II. PRATICANDO O ENSINO BÍBLICO

1. Contribua de coração e sem barganhar. 

Diante do que foi estudado hoje, 
é preciso, porém, lembrar que as 
bênçãos	de	Deus	não	são	frutos	dos	
nossos méritos, mas de sua graça e 
bondade. A nossa dívida com o Se-

nhor	é	tão	grande,	e	somos	tão	fa-
lhos	com	ele,	que	não	será	um	ato	
nosso	de	fidelidade	que	o	deixará	
em dívida conosco. Ele nos aben-
çoa porque é generoso e bondoso. 
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Por	isso,	a	contribuição,	“não	é	um	
negócio que fazemos com Deus.3 
Dízimos	 e	 ofertas	 não	 são	 pa-

gamentos	 pelas	 bênçãos	 divinas;	
antes,	 são	 evidência	 de	 nossa	 fé,	
nossa	obediência	e	nossa	gratidão	a	
Deus.4 Se ele quiser, pode nos con-

3. Lopes (2005:79).
4. Wiersbe, op. cit., p.378.

ceder riqueza, mas esse é um privi-
légio que ele pode nos conceder, 
não	uma	obrigação.5	Não	podemos	
acusá-lo	de	ser	infiel,	se	não	nos	tor-
nar ricos, por conta de nossa contri-
buição.	Deus	não	pode	ser	compra-
do por ninguém (At 8:14-21).

5. Torrataca (2007:77).

05. Por que, ao contribuir, não temos o direito de barganhar com 
Deus por suas bênçãos? Responda, com base na primeira aplicação.

2. Contribua de coração e sem desconfiar.  

Seja	 generoso	 em	 contribuir	 fi-
nanceiramente para a obra de Deus 
e faça isso de modo constante, sem 
duvidar	 da	 provisão	 divina.	 Acre-
dite:	 Deus	 não	 vai	 deixar	 faltar	 o	
necessário para que você viva de 
forma	digna.	Não	fique	ansioso	por	
causa do que comer, do que beber 
ou por conta do que vestir: ... vosso 
Pai celeste sabe que necessitais de 
todas elas (Mt 6: 32).
Confie	 na	 provisão,	 espere	 as	

bênçãos	abundantes	do	Senhor.	Não	
encare o ato de ofertar ou de devol-
ver o dízimo como algo pesado, um 
sacrifício muito grande; ao contrário, 
faça	de	coração,	 com	alegria	e	ge-
nerosamente, como algo que você 
está semeando pela fé. Deus dá em 
abundância	ao	que	semeia	em	abun-
dância	(2	Co	9:6).	Creia	que	o	Senhor	
derramará	bênçãos	sem	medida	so-
bre	suas	finanças	e	sobre	o	fruto	de	
seu trabalho (Ml 3:10). 

06. Por que, ao contribuir, não devemos duvidar das promessas 
de Deus? Você acredita que ansiedade é sinal de desconfiança em 
Deus? Responda com base na segunda aplicação.
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DESAFIO DA SEMANA

Na	lição	desta	semana,	aprendemos	que	Deus	promete	a	pro-
visão	constante	a	todos	os	crentes	em	Jesus	e	garante	bênçãos	
abundantes,	no	que	concerne	à	contribuição	e	à	vida	financeira.	
Diante	disso,	o	seu	desafio	é	verificar	como	estão	seus	dízimos	
e suas ofertas. Se necessário, faça um conserto com o Senhor. 
Planeje suas contribuições. Contribua com alegria e generosi-
dade, sem querer barganhar com Deus, mas, sim, confiando em 
suas promessas.

PLANO DE LEITURA ANUAL DA BÍBLIA

 Domingo 30/10 1 Tm 1  Is 31-33  Sl 119:33-64

 Segunda-feira 31/10 1 Tm 2  Is 34-35  Sl 119:65-96

 Terça-feira 01/11 1 Tm 3  Is 36-37  Sl 119:97-120

 Quarta-feira 02/11 1 Tm 4  Is 38-39  Sl 119:121-144

 Quinta-feira 03/11 1 Tm 5:1-20  Jr 1-2  Sl 119:145-176

 Sexta-feira 04/11 1 Tm 5:21-6:21  Jr 3-4  Sl 120

 Sábado 05/11 2 Tm 1  Jr 5-6  Sl 121

7
12 DE NOVEMBRO DE 2016

Sexta-feira, 11/11 – 18h27
Sábado, 12/11 – 18h28

Ou acesse goo.gl/c1bBvL

D 06/11 Dn 2:20-23; Tg 1:5

S 07/11 Pv 1:7, 9:10

T 08/11 Pv 21:5; Lc 14:28-30

Q 09/11 Pv 13:7; 5:23

Q 10/11 Gn 41:1-36

S 11/11 Gn 41:37-57

S 12/11 Pv 6:7-8; Pv 21:20

LEITURA DIÁRIA
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7 A sabedoria 
e o dinheiro

12 DE NOVEMBRO DE 2016

OBJETIVO
Conduzir o estudante 
da Escritura Sagrada a 
uma	reflexão	sobre	como	
lidar sabiamente com seu 
dinheiro, encorajando-o a 
ser econômico e controlado 
em	suas	finanças.

Sexta-feira, 11/11 – 18h27
Sábado, 12/11 – 18h28

Ou acesse goo.gl/c1bBvL

INTRODUÇÃO 

Segundo um levantamento feito pelo Programa 
de Apoio ao Superendividado (PAS) do Procon-SP, 
o	descontrole	financeiro	é	a	maior	causa	do	supe-
rendividamento.1 Tal descontrole faz que o volu-
me de dívidas de uma pessoa seja maior do que 
a	 sua	 renda	mensal,	 levando	 suas	 finanças	 a	 um	
verdadeiro	caos.	Para	não	nos	vermos	em	situação	
semelhante, ou mesmo para sairmos de tal desor-
dem	 financeira,	 precisamos	 daquilo	 que	 a	 Bíblia	
chama	de	sabedoria.	É	por	 isso	que,	nesta	 lição,	
estudaremos	o	que	a	Escritura	diz	sobre	a	relação	
entre a sabedoria e o uso do dinheiro. Vamos lá. 

I. ENTENDENDO O ENSINO BÍBLICO 

A sabedoria, de acordo com a Bíblia, é uma in-
teligência ou perspicácia “intensamente prática, e 
não	 teórica”.2 Ela se aplica à vida diária, às coi-

1. Descontrole financeiro é maior causa do superendividamento. 
Disponível em: <http://exame.abril.com.br/seu-dinheiro/noticias/
descontrole-financeiro-e-maior-causa-do-superenvidamento>. 
Acesso em: 26 de junho de 2016.
2. Douglas (2006:1181).

TEXTO-BASE
Na casa do sábio há comida e azeite 
armazenados, mas o tolo devora tudo o que 
pode. (Pv 21:20)

D 06/11 Dn 2:20-23; Tg 1:5

S 07/11 Pv 1:7, 9:10

T 08/11 Pv 21:5; Lc 14:28-30

Q 09/11 Pv 13:7; 5:23

Q 10/11 Gn 41:1-36

S 11/11 Gn 41:37-57

S 12/11 Pv 6:7-8; Pv 21:20

LEITURA DIÁRIA
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sas	 do	 cotidiano;	 “ramifica-se	 até	
abarcar todos os quadrantes da vi-
da”.3 A sabedoria pertence a Deus, 
mas é concedida àqueles que lhe 
pedem (Jó 12:23; Is 13:2; Dn 2:20-
23; Tg 1:5). Essa sabedoria prática 
origina-se	num	coração	que	teme	a	
Deus (Jó 28:28; Sl 111:10; Pv 1:7, 
9:10). Ajuda-nos a viver bem e de 
um modo que agrada ao Senhor. 
Quando relacionada ao dinheiro, 
orienta-nos a assumir, pelo menos, 
três atitudes. 

1. Planejar: A sabedoria bíblica 
orienta	 os	 fiéis	 ao	 planejamento.	
Esta é, sem dúvida, uma atitude im-
prescindível	em	relação	ao	uso	do	
nosso dinheiro. O provérbio bíblico 
esclarece: Quem planeja com cui-
dado tem fartura, mas o apressado 
acaba passando necessidade (Pv 
21:5). O “apressado”, neste caso, 
é aquele que age sem ponderar 
com cuidado, que assume dívidas 
e compromissos, por exemplo, sem 
um planejamento prévio.

Foi basicamente isso que Jesus 
ensinou, em Lucas 14:28-30. Na 
ocasião,	o	Mestre	estava	 falando	
a respeito daqueles que decidiam 
segui-lo sem ponderar sobre os 
custos de serem seus discípulos, 
mas acabou trazendo outro gran-
de princípio: é preciso planejar 
os custos, antes de iniciar um 

3. Ibidem, p.1182.

empreendimento ou assumir um 
compromisso.
Três	 categorias	 financeiras4 po-

dem ser consideradas por nós, ao 
planejarmos nosso orçamento: o 
agora (investimento na carreira 
profissional,	 pagamento	 de	 con-
tas,	 cartões	 de	 crédito,	 liquidação	
de empréstimos, aquisições ne-
cessárias e emergenciais), o futuro 
(aposentadoria, reserva para pagar 
a	universidade	dos	filhos,	financia-
mentos imobiliários etc.) e o futuro 
distante (seguro de vida, heranças 
que	abençoarão	nossos	filhos	etc.).		
Sem	 o	 planejamento,	 nossas	 fi-

nanças mais parecem um trem des-
governado. Quem tem sabedoria, 
entretanto, assume a atitude de 
planejar com muito cuidado o uso 
do seu dinheiro. Uma boa manei-
ra	 para	manter	 a	 saúde	 financeira	
pessoal ou da família é fazer o or-
çamento doméstico, isto é, fazer 
uma planilha mensal com as suas 
receitas e despesas, e, com base 
nela, planejar seus gastos e inves-
timentos futuros.

2. Controlar: Quando somos sá-
bios,	do	ponto	de	vista	bíblico,	não	
apenas planejamos o uso do nosso 
dinheiro, mas também o controla-
mos, para que seja usado estrita-
mente	para	o	fim	que	estabelece-
mos.	 O	 descontrole	 significa,	 por	

4. Rainer; Rainer (2014:188).
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exemplo,	 gastar	 aquilo	 que	 não	
temos	naquilo	de	que	não	precisa-
mos, ou seja, tornarmo-nos extre-
mante consumistas.

O livro de Provérbio trata sobre 
os materialistas e consumistas que 
tentam fazer-se de ricos, não tendo 
coisa alguma (Pv 13:7). Fazer-se de 
rico	não	tendo	nada	significa,	neste	
caso,	tentar	manter	um	padrão	de	
vida cuja soma dos valores é maior 
do que a renda. Qual o resultado 
disso? Dívidas.
Na	verdade,	a	dívida	não	seria	o	

problema em si, mas a consequên-
cia do real problema. Dito assim, a 
principal causa da dívida é o consu-
mo excessivo, que provém do nos-
so desejo pelo que está distante de 
nossas possibilidades, de nossos 
recursos materiais.5

É preciso lembrar que o domínio 
próprio – uma virtude do Espírito 
que	o	cristão	deve	possuir	e	que	sig-
nifica	dominar	e	controlar	os	desejos	
do ego – é uma virtude que se apli-
ca a todas as áreas da vida, inclusi-
ve	à	financeira	 (Gl	5:23).	Em	outras	
palavras,	 o	 cristão	 deve	 buscar	 ser	
equilibrado. Gerir bem seu dinheiro, 
então,	significa	manter	sob	controle	
suas	finanças,	longe	das	dívidas.

3. Poupar: Por	fim,	além	de	pla-
nejar e controlar, a sabedoria bí-
blica nos orienta a poupar nosso 

5. Ibidem, p. 202.

dinheiro. Foi isso que Deus revelou 
a José, no Egito, quando lhe deu 
a	interpretação	do	sonho	de	Faraó	
de	 que	 sete	 anos	 de	 abundância	
seriam sucedidos por sete terríveis 
anos de escassez. Para precaver-se 
em	 relação	 aos	 dias	maus	 que	 vi-
riam, seria necessário poupar, esto-
car	provisão	nos	dias	de	abundân-
cia, para ter uma reserva no tempo 
de escassez (Gn 41).

O livro de Provérbios ensina o 
mesmo, utilizando o exemplo da 
formiga, que no verão faz a provi-
são do seu mantimento (Pv 6:7-8). 
Outro provérbio bíblico, que tra-
ta sobre o ato de poupar, chega 
a dizer que quem ajunta dinheiro 
aos poucos terá cada vez mais (Pv 
13:11). Ajuntar pouco a pouco re-
quer	economia.	Pode	não	ser	um	
processo rápido, mas certamente 
é vantajoso.

Infelizmente, quando somos 
imediatistas,	 não	 pensamos	 no	
amanhã.	 Contudo,	 a	 vida	 não	 é	
feita somente de períodos de 
abundância,	mas	também	de	tem-
pos de escassez, como nos mostra 
Gênesis	41.	Poupar,	então,	signifi-
ca preparar-se para os dias maus 
que	 certamente	 virão.	 Também	
significa	 não	 esbanjar	 ou	 gastar	
em excesso, o que pode levar-nos 
à	ruína	financeira.

É isso que Provérbios 21:20 está 
ensinando, quando diz: Na casa 
do sábio há comida e azeite arma-
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zenados, mas o tolo devora tudo 
o que pode. Numa pesquisa reali-
zada nos Estados Unidos, 50% dos 
entrevistados tinham mais contas 
a pagar do que dinheiro a cada 
mês.	 Outros	 46%	 afirmaram	 que	
a	dívida	do	 cartão	de	 crédito	es-
tava alta demais.6 Quando poupa-
mos, lutamos contra esses gastos 
excessivos que prejudicam nossas 
finanças.

6. Ibidem, p.196. 

Dito de outro modo, a sabedoria 
bíblica é aquela que nos orienta so-
bre como administrar corretamente 
os	 recursos	 financeiros	 que	 Deus	
tem colocado aos nossos cuidados. 
Como aprendemos, ela nos orienta 
a assumir, pelo menos, três atitudes 
essenciais	em	nossa	vida	financeira:	
planejar, controlar e poupar nosso 
dinheiro. Fazendo isso, viveremos 
melhor, além de possuirmos me-
lhores	 condições	 financeiras	 para	
ajudar o próximo.

01. O que é sabedoria, de acordo com a Bíblia? Onde ela se origina? 
O que fazer, quando se percebe a necessidade dela? Como ela nos 
ajuda? Baseie-se no comentário introdutório e em Dn 2:20-23;  
Pv 1:7, 9:10 e Tg:15.

02. Com base no item 1, converse com os demais alunos sobre 
a importância do planejamento no uso sábio de nosso dinheiro. 
Mostre tal importância, a partir dos seguintes textos: Pv 21:5  
e Lc 14:28-30.

03. Destaque a razão pela qual é sábio, de acordo com a Bíblia, 
saber controlar as finanças. Qual a consequência do descontrole 
financeiro? Podemos ser controlados? Baseie-se no item 2; Pv 13:7; 
Gl 5:23.
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04.  Com base em Gn 41 e em Pv 6:7-8 e 21:20, comente com a 
classe sobre o que a Bíblia diz a respeito do ato de poupar.  
Baseie-se também no item 3.

II. PRATICANDO O ENSINO BÍBLICO

1. Administre bem os seus recursos financeiros: seja econômico! 

No livro de Provérbios, o sábio 
afirma	categoricamente:	O homem 
sensato tem o suficiente para viver 
na riqueza e na fartura, mas o in-
sensato não, porque gasta tudo o 
que ganha (Pv 21:20 - NTLH). A Pa-
lavra de Deus nos orienta em todas 
as áreas da vida para que vivamos 
bem. O conselho é: economize; 
não	 gaste	 todo	 o	 seu	 dinheiro.	 É	
certo	 que	 o	 desafio	 é	 grande.	 O	

apelo pelo consumismo é constan-
te em nossa sociedade. 

  Quando somos sábios, entre-
tanto, compreendemos que poupar 
é estarmos preparados para tem-
pos difíceis. José aprendeu que, na 
vida, passamos por tempos de va-
cas	gordas	 (abundância)	 e	magras	
(escassez). Se formos econômicos, 
poderemos estar preparados para 
os	momentos	difíceis	que	virão.	

05. Converse com os demais alunos sobre a dificuldade de poupar 
dinheiro em razão do apelo ao consumismo em nossos dias. Quais 
lições você extrai de Pv 21:20?

2. Administre bem os seus recursos financeiros: seja controlado! 

Numa pesquisa realizada, “60% 
dos entrevistados responderam que 
finanças	 estavam	 causando	 estres-
ses em suas famílias”.7 Esse estresse 
se deve, basicamente, ao descon-

7. Ibidem, p.230. 

trole	financeiro.	Casamentos	e	lares	
são	estraçalhados,	quando	os	recur-
sos	não	são	bem	administrados.	O	
descontrole	 financeiro	 é	 capaz	 de	
afetar negativamente todas as de-
mais áreas de nossa vida, inclusive 
nosso relacionamento com Deus.
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Isso	nos	mostra	a	importância	de	
controlar bem nosso dinheiro. Esse 
é	um	assunto	tão	espiritual	quanto	
qualquer outro. Para quem sabe 
administrar seu dinheiro, o pouco é 
o	suficiente;	para	quem	não	sabe,	
o muito nunca é o bastante. Paulo 

disse que uma das virtudes do Es-
pírito é o domínio próprio, que é 
a qualidade daquele que sabe con-
trolar seus impulsos e desejos (Gl 
5:23). É disto que precisamos: con-
trole. Se precisarmos de sabedoria, 
é só pedirmos a Deus (Tg 1:5). 

06. Você concorda que o descontrole financeiro pode afetar 
negativamente as demais áreas de sua vida? Dê exemplos. Além disso, 
você concorda que o Espírito Santo pode ajudá-lo a ser mais controlado? 

DESAFIO DA SEMANA

Planejar, controlar e poupar. Quem tem sabedoria bíblica busca 
assumir	essas	três	atitudes	na	administração	de	seu	dinheiro.	Elas	
nos ajudam a viver bem com os recursos que Deus nos tem dado. 
Seu	desafio	é	rever	sua	situação	financeira.	Se	ainda	não	fez,	faça	
uma planilha como suas receitas e despesas. Pergunte a si mesmo: 
Tenho planejado o uso meu dinheiro? Tenho controlado os gastos e 
o desejo consumista? Tenho poupado? Se estiver falhando em uma 
dessas	atitudes,	mude!	Deus	o	ajudará!

PLANO DE LEITURA ANUAL DA BÍBLIA

 Domingo 06/11 2 Tm 2  Jr 7:1-8:17  Sl 122

 Segunda-feira 07/11 2 Tm 3  Jr 8:18-10:25  Sl 123

 Terça-feira 08/11 2 Tm 4  Jr 11-12  Sl 124

 Quarta-feira 09/11 Tt 1  Jr 13-15  Sl 125

 Quinta-feira 10/11 Tt 2  Jr 16  Sl 126

 Sexta-feira 11/11 Tt 3  Jr 17-18  Sl 127

 Sábado 12/11 Fm  Jr 19-20  Sl 128

8
19 DE NOVEMBRO DE 2016

Sexta-feira, 18/11 – 18h32
Sábado, 19/11 – 18h32

Ou acesse goo.gl/TsMdea

D 13/11 Hb 13:5; Jo 6:26-27

S 14/11 2 Co 2:17; 1 Tm 6:5,10

T 15/11 Sl 73

Q 16/11 Lc 12:15; 1Tm 6:9-10

Q 17/11 Cl 3:1; 2 Co 9:6

S 18/11 Mt 6:31-33; Tg 4:3

S 19/11 Pv 30:8-9; Tm 6:17

LEITURA DIÁRIA
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8 A motivação 
e o dinheiro

19 DE NOVEMBRO DE 2016

OBJETIVO
Mostrar ao estudante 
da Bíblia as motivações 
erradas com que muitas 
pessoas têm buscado ao 
Senhor,	a	fim	de	obter	
bens materiais.

Sexta-feira, 18/11 – 18h32
Sábado, 19/11 – 18h32

Ou acesse goo.gl/TsMdea

INTRODUÇÃO

Multidões	atraídas	por	uma	falsa	pregação,	au-
ditórios lotados, horas e horas de programas na te-
levisão,	quase	sempre,	com	a	mesma	mensagem:	
as	 pessoas	 podem	 se	 beneficiar	 financeiramente	
do relacionamento com Deus. Isso é pregado por 
igrejas neopentecostais, que ensinam a chamada 
“teologia da prosperidade”, sem dúvida, uma de-
turpação	do	evangelho	bíblico,	que	tem	levado	as	
pessoas a buscarem a Deus motivadas por interes-
se em bens materiais e riquezas. Neste estudo, va-
mos	analisar	o	quanto	isso	é	prejudicial	à	fé	cristã.		

I. ENTENDENDO O ENSINO BÍBLICO

No	Evangelho	de	João,	capítulo	6,	vemos	Jesus	
denunciando	a	multidão	que	o	seguia	com	a	mo-
tivação	errada:	Não	o	seguia	por	causa	de	seu	en-
sino, nem mesmo por seus milagres, mas, sim, por 
causa	do	pão	que	ele	dava	(Jo	6:26-27).	Paulo	tam-
bém	denunciou	a	motivação	de	alguns	que	viam	
no evangelho uma fonte de lucro (2 Co 2:17; 1 Tm 
6:5,10).  Em nossos dias, também temos visto as 
pessoas procurando Deus pelos motivos errados. 

TEXTO-BASE
Contentai-vos com as coisas que tendes; porque 
ele tem dito: De maneira alguma te deixarei, 
nunca jamais te abandonarei. (Hb 13:5)

D 13/11 Hb 13:5; Jo 6:26-27

S 14/11 2 Co 2:17; 1 Tm 6:5,10

T 15/11 Sl 73

Q 16/11 Lc 12:15; 1Tm 6:9-10

Q 17/11 Cl 3:1; 2 Co 9:6

S 18/11 Mt 6:31-33; Tg 4:3

S 19/11 Pv 30:8-9; Tm 6:17

LEITURA DIÁRIA
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1. Motivados pelas riquezas: 
A teologia da prosperidade ensina 
que	 ter	 dinheiro	 em	 abundância	
seria	 um	 sinal	 de	 bênção	 e	 apro-
vação	 de	 Deus.	 É	 correto	 afirmar	
isso?	Certamente,	não!	Os	adeptos	
dessa	crença	afirmam	também	que	
pobreza é sempre sintoma de mal-
dição	e	pecado.	Esse	é	outro	ensino	
errado. Em nenhum lugar das Escri-
turas encontramos base para isso.

Se riqueza fosse um sinal de 
bênção	 e	 aprovação	 de	 Deus,	 o	
que	dizer	os	 ímpios	que	são	prós-
peros?	 Asafe	 notou	 essa	 questão	
no Salmo 73. Por outro lado, nos 
dias do ministério terreno de Jesus, 
era corrente o pensamento de que 
pobreza	 seria	 uma	maldição	 e	 de	
que, portanto, era um sinal do juízo 
de Deus sobre as pessoas. Muitos 
judeus pensavam isso, mas Jesus 
seguia ensinando que “os pobres, 
os	 oprimidos	 e	 deficientes	 eram	
objeto	especial	 das	bênçãos	e	do	
cuidado de Deus”.1 

Jesus alertou: Tenham cuidado 
com todo tipo de avareza porque a 
verdadeira vida de uma pessoa não 
depende das coisas que ela tem (Lc 
12:15	NTLH).	O	mundo	classifica	as	
pessoas pelos recursos que elas 
possuem, mas Jesus condena essa 
postura, dizendo que a verdadeira 
vida, isto é, aquilo que realmente 

1. Foster (2008:60). 

importa,	não	depende	de	seus	re-
cursos materiais.

Mas, infelizmente, existem pre-
gadores, nos dias atuais, que in-
centivam o povo a buscar Deus por 
dinheiro e coisas materiais, como 
se isso fosse uma prioridade no 
evangelho de Cristo. Essa é uma 
motivação	 pecaminosa.	 É	 incenti-
var o amor ao dinheiro (1Tm 6:9-
10).	 Não	 é	 isso	 que	 a	 Bíblia	 nos	
ensina. Devemos buscar em pri-
meiro lugar o reino de Deus e sua 
justiça (Mt 6:33). Devemos buscar 
as coisas que são de cima (Cl 3:1). 
É	preciso	pensar	na	 salvação	e	na	
vida eterna. Deus pode até nos dar 
riquezas, mas estas jamais podem 
ser nossa maior prioridade, nem a 
motivação	para	servi-lo.	

2. Motivados pelas vantagens: 
Deus é obrigado a nos abençoar? 
Devemos buscá-lo com o desejo de 
obter vantagens? Para os adeptos da 
teologia	da	prosperidade,	sim!	Eles	
se baseiam em Malaquias 3:10, que 
diz: Trazei todos os dízimos à casa 
do tesouro (...) se eu não vos abrir as 
janelas do céu e não derramar sobre 
vós bênção sem medida. Dizem que 
Deus é obrigado a nos abençoar, 
devolvendo aquilo que lhe demos 
nos dízimos. Por isso, segundo eles, 
é vantajoso servir a Deus, pois ele 
nos dará um carro do ano, uma casa 
nova, uma empresa etc. 

Apoiados em 2 Coríntios 9:6, 
que diz: ... aquele que semeia pou-
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co também ceifará; e o que semeia 
com fartura com abundância tam-
bém ceifará,	afirmam	que	teríamos	
o direito de reivindicar do Senhor 
as	 bênçãos	 decorrentes	 daquilo	
que ofertamos; uma espécie de 
“toma-lá-dá-cá”,	 uma	 relação	 de	
causa e efeito. De acordo com essa 
teologia, você só é abençoado se 
der muito dinheiro à igreja. Como 
diz o adágio popular: “Dinheiro 
chama dinheiro”. Aí está a grande 
motivação	deles	para	contribuir.	

Essa forma de pensar é errada e 
contrária	 ao	 evangelho.	 Deus	 não	
está	 à	 venda	e	nada	do	que	fizer-
mos o deixará em dívida conosco. 
Conforme já estudamos nesta série 
de	lições,	as	bênçãos	do	Senhor	não	
são	 frutos	 do	 nosso	merecimento,	
mas da sua graça e bondade. Ele 
nos abençoa porque prometeu e 
porque	é	gracioso.	Não	temos	o	di-
reito de exigir lhe nada.
Nossa	 contribuição	 não	 pode	

ser feita como um negócio ou uma 
barganha.	Não	é	pagamento	pelas	
bênçãos.	 Paulo	 confirma	 isso,	 di-
zendo: Quem já deu alguma coisa 
a Deus para receber dele algum 
pagamento? (Rm 11:35 - NTLH). 
Devemos contribuir, sim, mas como 
expressão	 de	 amor	 e	 gratidão	 a	
Deus por tudo que ele já nos tem 
dado. Como diz Davi: ... tudo vem 
de ti, e nós somente devolvemos o 
que já era teu (1 Cr 29:14b). Contri-
buir	é	demonstração	de	adoração!	

Esse	ato	precisa	ser	uma	expressão	
de	uma	fé	genuína,	não	de	uma	fé	
interesseira e mercantil.

3. Motivados pela ostentação: 
Além do desejo por riquezas e van-
tagens, outro motivo errado ensi-
nado pelos adeptos da teologia da 
prosperidade	 é	 a	 ostentação	 ou	 o	
luxo. Eles pregam que, “se Deus é 
dono	do	ouro	e	da	prata,	 ‘os	filhos	
do rei’ devem desfrutar do melhor 
desta terra”. Claro que Deus pode 
abençoar	seus	filhos	com	abastança	
e até permitir que vivam com certo 
conforto; porém, isso passa longe 
de ser o centro do evangelho, como 
já	ficou	demonstrado	anteriormente.	

O ensino de Jesus é que o Pai 
atende as necessidades básicas de 
seus	 servos	 (Mt	 6:31-33).	 Ele	 não	
tem	 nenhuma	 obrigação	 de	 aten-
der nossos caprichos materialistas 
ou vaidades consumistas (Tg 4:3). 
Portanto, as promessas de rique-
zas materiais, carros maravilhosos, 
casas luxuosas, salários altíssimos, 
posições de liderança e vida sem 
problemas	 não	 são	 promessas	 do	
evangelho de Cristo, mas, sim, en-
godo daqueles que querem trans-
formar	Deus	em	“gênio	da	 lâmpa-
da” e tirar vantagem da ingenuida-
de	e	ambição	de	muitos.

A Bíblia nos propõe um equilíbrio 
na busca pelos bens materiais (Pv 
30:8-9).	Instrui-nos	a	evitar	a	ganân-
cia e praticar o contentamento com 
as	 bênçãos	 que	 temos	 (1	 Tm	 6:6).	
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Somos também estimulados a viver 
com	simplicidade,	com	o	que	é	sufi-
ciente e com modéstia. Aos ricos, é 
dito que devem ser generosos para 
com o próximo (1 Tm 6:17). Portanto, 
não	é	bíblico	buscar	a	Deus	por	ga-
nância:	Contentai-vos com as coisas 
que tendes; porque ele tem dito: De 
maneira alguma te deixarei, nunca 
jamais te abandonarei (Hb 13:5).
Não	devemos	cair	na	armadilha	

de achar que estar com Jesus é si-

nônimo de uma vida sem sofrimen-
to. O Mestre nos disse: No mundo, 
passais por aflições; mas tende 
bom ânimo; eu venci o mundo (Jo 
16:33b) Na fartura ou na escassez, 
que	não	abandonemos	a	Deus,	sa-
bendo que ele nos fortalece para 
passarmos	 por	 qualquer	 situação	
(Fp 4:11-13). Devemos estar ao 
lado de Cristo porque o amamos 
e	 por	 gratidão,	 não	 pelo	 que	 ele	
pode nos dar.

01. Muitas igrejas têm ensinado que ter muito dinheiro é sinal de 
aprovação e bênção de Deus e que pobreza é sinal de maldição e 
pecado. Você concorda com essa afirmação? Baseie-se em Sl 73:2-
3,12-19; Lc 12:15.

02. Com base no item 1 e em 1 Tm 6:9-10; Mt 6:33; Cl 3:1-2, 
responda: É certo buscar a Deus apenas por dinheiro e coisas 
materiais? Essa é uma boa motivação para ir à igreja cultuar? 

03. Como os adeptos da teologia da prosperidade explicam Ml 3:10 
e 2 Co 9:6? Qual é a forma certa de explicar esses textos? É correto 
contribuirmos financeiramente motivados por vantagens? Quais 
devem ser as motivações? Leia também 1 Cr 29:13-14.
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04.  Com base em Pv 30:8-9; Mt 6:31-33; Tg 4:3; Hb 13:5 e no item 
3 e responda: Servir a Deus é garantia de luxo e ostentação na vida? 
Esta é uma motivação correta e cristã? O que a Bíblia nos ensina 
sobre isso?

II. PRATICANDO O ENSINO BÍBLICO

1. Sirvamos ao Senhor pelos motivos certos. 

Jesus	disse	que	nós	não	pode-
mos	servir	a	Deus	e	ao	dinheiro;	afi-
nal,	ele	não	divide	sua	glória	com	
ninguém	(Mt	4:10,	6:24).	Deus	não	
aceita	que,	em	nosso	coração,	haja	
um “banco” em vez de um “tem-
plo”, ou seja, os bens e as posses 
não	podem	ter	status de divindade 
para nós. A proposta de Jesus é: 
... buscai, pois, em primeiro lugar, 
o seu reino e a sua justiça, e todas 

estas coisas vos serão acrescenta-
das (Mt 6:33).

A ideia é que a prioridade de 
nossa vida é andarmos submissos à 
vontade de Deus, nosso governante, 
através de nossa obediência a ele. 
Devemos	andar	em	amor	e	gratidão	
(Ex 20:1-17). Temos de viver para 
Deus, fazendo o bem ao próximo (Mc 
12:33). Esse é o caminho para servir-
mos ao Senhor pelos motivos certos.

05. Você percebe alguma dificuldade em servir ao Senhor pelos 
motivos certos? Como fazer para servir-lhe pelos motivos certos?

2. Servimos ao Senhor rejeitando os ensinos errados.

Devemos, sem medo, com co-
nhecimento bíblico, rejeitar o en-
sino da teologia da prosperida-
de. Temos visto o crescimento de 
denominações que pregam essa 

teologia e do número de crentes, 
em várias igrejas, absorvendo essa 
abominável	 pregação.	 Lembremo-
-nos	do	conselho	de	João:	... provai 
os espíritos se procedem de Deus, 
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porque muitos falsos profetas têm 
saído pelo mundo fora (1 Jo 4:1). 

Tomemos cuidado com os livros 
que lemos, os programas “evangé-
licos”, os vídeos de pregações com-
partilhados, as músicas cantadas nos 

cultos. Precisamos conhecer, cada 
vez mais, o que diz a Palavra de 
Deus, viver sua mensagem e avaliar 
o que tem sido pregado, ensinado e 
cantado.	Só	assim	não	serviremos	a	
Deus por motivos interesseiros. 

DESAFIO DA SEMANA

Em	algumas	igrejas,	as	bênçãos	são	“conseguidas	com	a	compra	
de ações na bolsa de valores celestial”,2 como se, pelo ato de di-
zimar	e	ofertar,	pudéssemos	comprar	algo	de	Deus.	Nosso	desafio	
é	verificar,	em	oração,	refletindo	neste	estudo,	se	temos	servido	a	
Deus	pelos	motivos	certos	ou	em	troca	de	bênçãos.

2. Cavalcantti (2000:34).

PLANO DE LEITURA ANUAL DA BÍBLIA

 Domingo 13/11 Tg 1  Jr 21-22  Sl 129

 Segunda-feira 14/11 Tg 2  Jr 23-24  Sl 130

 Terça-feira 15/11 Tg 3  Jr 25-26  Sl 131

 Quarta-feira 16/11 Tg 4  Jr 27-28  Sl 132

 Quinta-feira 17/11 Tg 5  Jr 29-30  Sl 133

 Sexta-feira 18/11 1 Pe 1  Jr 31-32  Sl 134

 Sábado 19/11 1 Pe 2  Jr 33-34  Sl 135

06. Você consegue perceber o perigo da teologia da prosperidade 
para a fé bíblica? Tem se aprofundado no conhecimento da Palavra?

9
26 DE NOVEMBRO DE 2016

Sexta-feira, 25/11 – 18h37
Sábado, 26/11 – 18h37

Ou acesse goo.gl/vFRxM0

D 20/11 2 Cr 31:21; Js 1:8

S 21/11 Ec 5:12; Mt 16:26

T 22/11 Is 55:2; Mt 6:20

Q 23/11 1 Tm 5:23; Jo 15:11

Q 24/11 Sl 128:1; Ec 5:10

S 25/11 1 Tm 6:6, 8; Fp 4:10-13

S 26/11 Mt 6:24-34

LEITURA DIÁRIA
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9 A felicidade 
e o dinheiro

26 DE NOVEMBRO DE 2016

OBJETIVO
Ajudar o estudante da 
Bíblia a compreender 
que a prosperidade 
vem de Deus e que seu 
conceito	não	se	reduz	
às	finanças.

Sexta-feira, 25/11 – 18h37
Sábado, 26/11 – 18h37

Ou acesse goo.gl/vFRxM0

INTRODUÇÃO

Ter dinheiro é bom. Para uns, é um mal neces-
sário; para outros, é um bem indispensável. Para 
obtê-lo, muita gente se propõe a fazer qualquer 
coisa, até abandonar a família, destruir relaciona-
mentos, ceifar a vida de outrem, expor o próprio 
corpo, negar a Cristo. Mas será que o dinheiro é 
tudo na vida? Ele traz felicidade? Só é feliz quem 
tem	prosperidade	financeira?	Pode	se	considerar	
próspero	 quem	 não	 tem	muitos	 recursos	 finan-
ceiros?	O	 estudo	 de	 hoje	 nos	 ajudará	 a	 refletir	
nessas questões.

  
I. ENTENDENDO O ENSINO BÍBLICO

A felicidade está ligada a prosperidade. Quem 
é próspero é feliz. A Bíblia trata exaustivamente 
acerca da prosperidade (2 Cr 31:21; Js 1:8, Fp 
4:10-13). Deus almeja a nossa felicidade e, con-
sequentemente, quer que sejamos prósperos. 
Ele se compraz na prosperidade do seu servo 
(Sl 35:27). Mas o que é ser próspero? O que é 
prosperidade	segundo	a	Bíblia?	Precisamos	ficar	
atentos aos equívocos e às verdades sobre esse 
assunto. Vejamos.

TEXTO-BASE
Uns se dizem ricos, sem terem nada; outros se 
dizem pobres, sendo mui ricos. (Pv 13:7)

D 20/11 2 Cr 31:21; Js 1:8

S 21/11 Ec 5:12; Mt 16:26

T 22/11 Is 55:2; Mt 6:20

Q 23/11 1 Tm 5:23; Jo 15:11

Q 24/11 Sl 128:1; Ec 5:10

S 25/11 1 Tm 6:6, 8; Fp 4:10-13

S 26/11 Mt 6:24-34

LEITURA DIÁRIA
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1. Equívocos sobre a prospe-
ridade: Há, sem dúvida, muitos 
ensinos equivocados sobre prospe-
ridade.	 E	 isso	 não	 é	 exclusividade	
daqueles	 que	 estão	 fora	da	 igreja.	
Muitos crentes caem no mesmo 
erro.	Portanto,	é	importante	verificar	
tais equívocos. O primeiro deles é 
achar que prosperidade consiste no 
dinheiro. John Rockfeller, o primei-
ro bilionário do mundo, disse certa 
vez: “O homem mais pobre que 
conheço é aquele que só possui di-
nheiro”.1 Algo semelhante foi dito 
por	Salomão	em	Provérbios	13:7.
Possuir	 muito	 dinheiro	 não	 é	

garantia de qualidade de vida (Ec 
5:12). Há inúmeras pessoas osten-
tando riquezas, mas vivendo infeli-
zes.	O	dinheiro,	por	si	 só,	não	ga-
rante uma família estruturada, um 
casamento	firme,	uma	espiritualida-
de sadia. Ora, a prosperidade se-
gundo	a	Bíblia	não	consiste	em	ter	
muito dinheiro: Pois que aproveita 
ao homem ganhar o mundo inteiro, 
se perder a sua alma? (Mt 16:26). 
Há coisas na vida mais importantes 
que o dinheiro. A verdadeira rique-
za	não	está	nas	coisas	materiais!

O segundo equívoco é achar 
que a prosperidade se autentica 
pelo consumismo. Está escrito: Por 
que gastais o dinheiro naquilo que 
não é pão? E o produto do vosso 

1. Apud. Lopes (2009:11).

trabalho naquilo que não pode sa-
tisfazer? (Is 55:2). O sistema consu-
mista vende a ideia de que a felici-
dade está nos objetos: tenha uma 
conta bancária recheada, compre 
o melhor carro, a roupa de grife, 
construa uma casa luxuosa na praia 
e	você	será	feliz.	Ledo	engano!
Não	é	isso	que	a	Bíblia	ensina.	A	

prosperidade	não	está	atrelada	ao	
consumo, ao poder de compra, à 
possibilidade	de	ostentação.	Jesus	
é incisivo, quando diz que deve-
mos	juntar	tesouros	no	céu,	não	na	
terra	 (Mt	 6:20).	 Não	 há	 problema	
em	possuir	coisas	na	vida,	mas	não	
podemos colocar nossa felicidade 
nelas. O dinheiro é perecível e o 
que ele compra também. 

O terceiro equívoco é achar que 
prosperidade é ausência de pro-
blemas. Assim diz a palavra: Por-
que, como as aflições de Cristo são 
abundantes em nós, assim também 
a nossa consolação sobeja por meio 
de Cristo (2 Co 1:5). A prosperidade 
segundo	a	Bíblia	não	nos	priva	das	
aflições.	Há	quem	afirma	que	o	cris-
tão	não	deve	ser	atingido	pelas	vi-
cissitudes da vida, assunto atraente 
nos	dias	de	hoje,	mas	tal	afirmação	
não	se	sustenta.	O	cristão	verdadei-
ro pode ter paz em meio à tempes-
tade. Ele é feliz apesar dos proble-
mas	e	das	circunstâncias.	

Paulo se considerava um ven-
cedor em Cristo, sem, no entanto, 
descartar	as	aflições	pelas	quais	pas-
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sou: ... em todas estas coisas somos 
mais do que vencedores (Rm 8:37). 
Timóteo, piedoso servo de Deus, 
tinha problemas de saúde (1Tm 
5:23). Mesmo ciente do sofrimento 
que lhe ocorreria, Jesus declarou: 
... que a minha alegria permaneça 
em vós (Jo 15:11). É possível ter 
prosperidade e felicidade em meio 
às	dificuldades	e	privações.	 Isso	se	
opõe	à	visão	do	senso	comum	so-
bre prosperidade, mas está em total 
harmonia com o conceito bíblico. 

2. Verdades sobre a prosperi-
dade: Se há graves equívocos so-
bre o que é a prosperidade à luz da 
Bíblia, há também importantes ver-
dades	que	não	podem	ficar	de	fora	
desse estudo. Vejamos: Em primei-
ro lugar, a prosperidade envolve 
relacionamento com Deus. Sobre 
isso, a Bíblia diz: Bem-aventurado 
aquele que teme ao SENHOR e 
anda nos seus caminhos! (Sl 128:1).

Esse texto sugere que próspero 
ou feliz é aquele que desfruta de 
um relacionamento com Deus, te-
mendo-o e trilhando os seus cami-
nhos. Nesse sentido, o maior tesou-
ro é o próprio Senhor Deus. Contar 
com sua presença, sua amizade e 
sua	bênção	na	vida	é	a	verdadeira	
prosperidade. Inclusive, uma das 
palavras hebraicas traduzidas em 
nossas Bíblias por “prosperidade” 
é shãlôm (Sl 35:27) e está ligada ao 
estado	 de	 plenitude	 e	 realização,	
como resultado da presença de 

Deus.2	Essas	são	a	prosperidade	e	
a felicidade que vêm de Deus. 

Em suma, a prosperidade bíblica 
não	 se	 baseia	 em	 bens	 materiais,	
mas no relacionamento com Deus. A 
prosperidade resultante apenas do 
dinheiro é falsa, passageira, ilusória 
e	 não	 satisfaz	 nossos	 anseios	 mais	
profundos (Ec 5:10). Mas a prospe-
ridade que vem Deus é perfeita. É a 
alegria	nas	tribulações,	a	bênção	de	
Deus que se estende à família, a paz 
no	coração	e	a	satisfação	na	vida.	

Em segundo lugar, a prosperida-
de envolve contentamento na vida. 
Está escrito: De fato, grande fonte 
de lucro é a piedade com o conten-
tamento	 (1	Tm	6:6).	Paulo	não	era	
formado em economia, mas sabia 
como	ninguém	relacionar	as	finan-
ças ao reino. Ele trata sobre lucro, 
mas	não	na	perspectiva	do	sistema	
financeiro	 deste	mundo.	 Para	 ele,	
a	verdadeira	riqueza	de	um	cristão	
e também um dos segredos da fe-
licidade é ser contente por ter as 
necessidades básicas supridas por 
Deus (1 Tm 6:8; Fp 4:10-13).
Deus	não	nos	promete	 fortunas,	

nem nos garante satisfazer os nos-
sos desejos consumistas, megalô-
manos e egoístas. O que ele nos 
promete é suprir as nossas necessi-
dades básicas: comer, beber e vestir 
(Mt 6:24-34; Fp 4:19). E, se temos 

2. Harris; Archer Jr.; Waltke (1998:1573).
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recebido de Deus um pouco mais 
do que isso, somos abençoados 
(prósperos) e precisamos ser satis-
feitos e gratos. 

Sabemos que Deus, além disso, 
tem	concedido	a	alguns	cristãos	as	
riquezas materiais. É bom que se 
diga	que	ser	rico	não	é	pecado.	O	
problema	 é	 não	 repartir	 os	 recur-
sos,	ser	escravo	do	dinheiro	e	ficar	
correndo desesperadamente atrás 
dele,	pois	a	ganância	leva	à	tenta-
ção	e	à	queda	(1	Tm	6:9-10).
Refletindo	 ainda	 em	 1	 Timóteo	

6:6, podemos dizer que, para mui-
tos, “grande fonte de lucro” é qual-
quer atividade que produza gran-
des fortunas e incalculáveis somas 
de dinheiro. Outros relacionam o 
lucro a propinas, desvios de recur-
sos e outras fraudes. Mas Paulo é 

radical	em	sua	afirmação.	Para	ele,	
lucro é a piedade com contenta-
mento. Isso tem a ver com integri-
dade	e	gratidão.	Quem	é	próspero,	
nesse	 texto?	É	aquele	fiel	a	Deus,	
que	 se	 contenta	 com	 as	 bênçãos	
recebidas	dele	na	provisão	diária.	

Pois bem, podemos concluir essa 
parte do estudo dizendo que, em 
essência, prosperidade	 não	 tem	 a	
ver com possuir bens, mas com as 
bênçãos	de	Deus	na	vida	e	na	famí-
lia,	 paz	 no	 coração	 e	 satisfação	 no	
viver. Muitos têm bastante dinheiro, 
mas	não	têm	paz,	nem	satisfação	na	
vida	e	são	infelizes.	Alguém	já	disse	
que boa parte daqueles que consi-
deramos	 ricos,	 na	 verdade,	 são	 as	
pessoas mais pobres do mundo. 
São	tão	pobres,	mas	tão	pobres,	que	
tudo o que têm é o dinheiro.

01. “A prosperidade consiste no dinheiro”. Essa frase está 
biblicamente correta? Por quê? O que essa questão tem a ver com a 
felicidade? Comente, após ler Ec 5:12; Mt 16:26, e o item 1.

02. A prosperidade segundo a Bíblia se autentica pelo consumismo? 
Ela nos isenta de problemas pessoais? Comente com a classe, tendo 
por base Is 55:2; 2 Co 1:5, e o item 1 do comentário.



www.portaliap.org  |  61

03. Com base no item 2 e em Sl 128:1, responda: O que tem a ver 
prosperidade com o relacionamento com Deus?

04. “A prosperidade envolve contentamento na vida”. Comente essa 
frase, com base em 1 Tm 6:6; Mt 6:24-34; Fp 4:19, e no item 2. Também 
responda: O que é prosperidade, à luz diante de tudo que foi dito?

   
II. PRATICANDO O ENSINO BÍBLICO

1. Para ser feliz, não faça do dinheiro um fim. 

Não	são	poucas	as	pessoas	que	
adotam, como propósito de vida, 
o	enriquecimento	financeiro.	Para	
isso, elas se dispõem a fazer tudo 
que for preciso para angariar for-
tunas. Nesse expediente, muitos 
lançam	 mão	 de	 negócios	 impró-
prios	ou	abrem	mão	de	coisas	re-
almente importantes para satisfa-
zer	sua	ambição.	

Mas de nada adianta ao ser huma-
no ganhar o mundo inteiro, se, para 
isso, tiver de perder a própria vida 
(Mt	16:26).	Não	vale	a	pena	sacrifi-
car o amor e o respeito da família, a 
educação	dos	filhos,	o	carinho	dos	
amigos	e	a	comunhão	com	Deus	por	
causa do dinheiro. Quem encarar o 
dinheiro como a principal e única 
finalidade	de	vida,	jamais	será	feliz.	

05. Por que é incorreto tornar o dinheiro a finalidade de vida? Você 
poderia compartilhar algum exemplo prático nesse sentido?

2. Para ser feliz, não faça de Deus um meio. 
Inúmeras pessoas erram, quan-

do veem Deus como um meio de 
conseguirem algo. Elas o buscam 

para serem curadas de uma enfer-
midade, conquistar a pessoa ama-
da, angariar riquezas etc. Mas Deus 
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não	é	um	meio	para	alcançar	algo.	
Ao	 contrário,	 ele	 é	 a	 finalidade	 a	
ser alcançada. 

A prosperidade está em manter 
um constante relacionamento com 
Deus (Sl 128:1; 1 Tm 6:6). Os que te-
mem	ao	Senhor	é	que	são	felizes;	os	

que andam nos caminhos de Deus é 
que	são	prósperos.	Ainda	que	as	coi-
sas	 não	 ocorram	 como	 almejamos,	
somos	felizes	porque	as	bênçãos	de	
Deus	 nos	 são	 concedidas,	 mesmo	
sob	tribulação.	Somos	felizes	porque	
vivemos na presença do Senhor.

06. Quem são realmente felizes: Os que enxergam o dinheiro como 
finalidade ou aqueles que veem no seu relacionamento com Deus o 
seu principal propósito de vida? Por quê?

DESAFIO DA SEMANA

Chegamos	ao	final	deste	estudo	sabendo	que	o	dinheiro,	por	
si	só,	não	traz	felicidade.	O	Senhor	da	paz	é	a	verdadeira	fonte	da	
prosperidade.	Esta	é	sinônimo	de	paz	no	coração	e	contentamento	
na vida e só pode ser alcançada mediante um relacionamento com 
Deus.	Desse	modo,	o	nosso	desafio	para	esta	semana	é	refletirmos	
sobre	o	significado	da	prosperidade.	Como	está	seu	relacionamen-
to	com	o	Pai?	Você	tem	paz?	Você	tem	satisfação	na	vida?	Como	
você	lida	com	o	dinheiro.	Pense	nisso!

PLANO DE LEITURA ANUAL DA BÍBLIA

 Domingo 20/11 1 Pe 3  Jr 35-36  Sl 136

 Segunda-feira 21/11 1 Pe 4  Jr 37-38  Sl 137

 Terça-feira 22/11 1 Pe 5  Jr 39-40  Sl 138

 Quarta-feira 23/11 2 Pe 1  Jr 41-42  Sl 139

 Quinta-feira 24/11 2 Pe 2  Jr 43-44  Sl 140

 Sexta-feira 25/11 2 Pe 3  Jr 45-46  Sl 141

 Sábado 26/11 Gl 1  Jr 47-48  Sl 142

10
3 DE DEZEMBRO DE 2016

Sexta-feira, 02/12 – 18h41
Sábado, 03/12 – 18h42

Ou acesse goo.gl/zR6o7T

D 27/11 At 20:35; 1 Tm 6:18;

S 28/11 1 Jo 3:17; Mt 6:2-4

T 29/11 At 2:45; 25:31-46

Q 30/11 1 Tm 5:8; Gl 6:10

Q 01/12 1 Tm 6:17-18

S 02/12 Gl 6:9-10; Fl 4:18

S 03/12 Mt 5:7; 2 Co 9:1-2

LEITURA DIÁRIA
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10 A compaixão 
e o dinheiro

3 DE DEZEMBRO DE 2016

OBJETIVO
Mostrar ao estudante da 
Palavra de Deus as bases 
bíblicas para exercitarmos 
a	compaixão,	através	do	
socorro aos necessitados, 
de modo que pratiquemos 
este	ensino	com	convicção.

Sexta-feira, 02/12 – 18h41
Sábado, 03/12 – 18h42

Ou acesse goo.gl/zR6o7T

INTRODUÇÃO

Certa vez, o renomado pregador John Wesley 
disse: “Ganhai o mais que puderdes; economizai 
o mais que puderdes... Dai o mais que puderdes”. 

Esse é um excelente conselho para lidar com o di-
nheiro e apresenta um objetivo bíblico para ele. 
Não	é	acumular,	mas	compartilhar!	Aqui	está	o	cer-
ne	da	lição	desta	semana.	Por	que	este	assunto	é	
tão	necessário?	Porque,	de	 forma	geral,	 uma	das	
maiores	 falhas	 dos	 cristãos	 contemporâneos	 diz	
respeito à maneira como utilizam seu dinheiro. Em 
tempos de crise econômica, numa sociedade capi-
talista, cuja base é a desigualdade social, essa men-
sagem	torna-se	ainda	mais	urgente.	Então,	vejamos	
o	que	a	Bíblia	diz	sobre	a	compaixão	e	o	dinheiro.

I. ENTENDENDO O ENSINO BÍBLICO

As	bênçãos	financeiras	que	Deus	nos	concede,	
de	acordo	com	as	Escrituras,	não	são	um	fim	em	
si	mesmas.	São,	na	verdade,	um	meio.	Nosso	di-
nheiro	não	pode	 ser	usado	de	 forma	mesquinha	

TEXTO-BASE
Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando 
assim, é mister socorrer os necessitados e 
recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, 
que disse: Mais bem-aventurado é dar que 
receber. (At 20:35)

D 27/11 At 20:35; 1 Tm 6:18;

S 28/11 1 Jo 3:17; Mt 6:2-4

T 29/11 At 2:45; 25:31-46

Q 30/11 1 Tm 5:8; Gl 6:10

Q 01/12 1 Tm 6:17-18

S 02/12 Gl 6:9-10; Fl 4:18

S 03/12 Mt 5:7; 2 Co 9:1-2

LEITURA DIÁRIA



64  |  Lições Bíblicas – 4º Trimestre de 2016

e egoísta. O Senhor nos abençoa 
para	que	também	sejamos	bênção	
na vida dos outros. Devemos exer-
citar	 a	 compaixão,	 socorrendo	 os	
necessitados.	O	que	é	compaixão?	
É, literalmente, sofrer junto, é sentir 
a dor do outro e ajudá-lo. Vejamos 
o que a Bíblia nos ensina sobre isso.

1. A importância da compai-
xão: Sabemos	que	a	compaixão	é	
nosso dever. Paulo, por exemplo, 
manda Timóteo orientar os ricos a 
serem generosos em dar e prontos 
a repartir (1 Tm 6:18). Em Efésios 
4:28, ele ensina a dar a outros que 
estejam necessitados. O apóstolo 
João,	por	sua	vez,	diz:	Quem, pois, 
tiver bens do mundo, e, vendo o 
seu irmão necessitado, lhe cerrar as 
suas entranhas, como estará nele o 
amor de Deus? (1 Jo 3:17). 

Se formos além, ainda encontra-
remos textos, como Atos 2:45, em 
que	vemos	os	cristãos	primitivos	pra-
ticando	a	compaixão,	ao	repartir	suas	
posses.	Por	conseguinte,	fica	patente	
que estamos tratando de um dever 
do	cristão.	Para	verificarmos	quão	im-
portante é esse dever, vejamos como 
o nosso Senhor Jesus reforça tal ideia 
em Mateus 25:31-46, quando mostra 
que nossa generosidade será lem-
brada por ele em sua vinda.
Por	um	lado,	exercer	a	compaixão,	

socorrendo os necessitados, consti-
tui-se um privilégio incrível. É como 
se ajudássemos a Jesus. Em Mateus 
25:31-40, Jesus diz claramente que, 

quando temos misericórdia dos ho-
mens, é como se estivéssemos agin-
do	em	relação	ao	nosso	próprio	Sal-
vador. Ele desejou que seus seguido-
res socorressem os necessitados. 
Por	outro	lado,	não	exercer	a	com-

paixão	constitui-se	pecado.	Esse	é	o	
lado negativo que a passagem de 
Mateus 25:41-46 apresenta. A fal-
ta	 de	 compaixão	 não	 deixa	 de	 ser	
uma	 ingratidão,	 pois	 pertencemos	
a Deus e fomos resgatados por ele. 
Jamais conseguiremos retribuir-lhe 
na mesma medida.1 O mínimo que 
podemos fazer é dar nosso máximo 
para ajudar aqueles que precisam, 
pois virar as costas para os necessi-
tados é virar as costas para Deus.

2. Os cuidados na compaixão: 
Semelhantemente a muitas coisas 
na	 vida,	 a	 compaixão,	 especial-
mente	através	da	ajuda	financeira,	
pode ser realizada da maneira certa 
ou da maneira errada. Como uma 
receita de bolo, podemos até ter 
os ingredientes certos e, ainda as-
sim,	errar	na	preparação,	pois	não	
seguimos as orientações. Aqui, 
vamos apresentar alguns cuidados 
para	 exercermos	 a	 compaixão	 de	
maneira correta, tanto em termos 
de postura quanto de prioridade. 
Quanto	à	postura	da	compaixão,	

destacamos dois cuidados que pre-
cisamos ter: um sobre o que sentir, 

1. Bost (2007:72)
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outro,	 sobre	o	que	não	 sentir.	 Em	
primeiro lugar, devemos evitar o 
alarde, ao ajudar os outros. Jesus 
nos orienta exatamente assim, em 
Mateus 6:3-4. Nada de pompa ou 
autopromoção.	Não	podemos	sen-
tir orgulho por sermos ajudadores. 
Hoje,	alguns	fazem	filantropia	para	
ganhar votos ou elogios; outros fa-
zem “atos generosos”, tiram uma 
foto e postam no Facebook ou Ins-
tagram.	Estão	errados.	Os	 fariseus	
é que davam esmolas com uma 
mão	e,	com	a	outra,	tocavam	uma	
trombeta (Mt 6:2-4).2 

Em segundo lugar, devemos so-
correr os necessitados com alegria. 
De acordo com o apóstolo Paulo, 
os ricos devem ajudar com alegria 
os que têm necessidades (1 Tm 
6:17-18).	 A	 alegria	 não	 é	 apenas	
de quem recebe, mas também de 
quem	 faz	 a	doação,	pois	o	 faz	 no	
Senhor. Assim diz a Palavra: Porque 
Deus ama ao que dá com alegria (2 
Co 9:7). Isso é o que se deve sentir. 
Com	relação	à	prioridade,	preci-

samos ter o seguinte cuidado: so-
correr	principalmente	os	irmãos	de	
fé. A Bíblia diz: ... façamos bem a 
todos, mas principalmente aos do-
mésticos da fé (Gl 6:10). Em Gálatas 
6:9, Paulo orienta: Não nos canse-
mos de fazer o bem. Disse isso por-
que “fazer o bem” exige um esfor-

2. Lopes (2009:56)

ço contínuo, um trabalho constan-
te.3 O descuido insensível faz que 
deixemos de ajudar até mesmo os 
que caminham conosco (1 Tm 5:8).

A igreja de Antioquia foi um 
exemplo positivo, quando mandou 
ajuda	financeira	aos	cristãos	pobres	
de Jerusalém (At 11:29-30).4 Porém, 
fica	uma	alerta:	ajudemos	os	irmãos	
de fé como prioridade,	mas	não	com 
exclusividade, isto é, fazer o bem aos 
“domésticos	 da	 fé”	 não	 nos	 isenta	
do dever de fazer o bem a todos, 
como nos diz o texto de Gl 6:9-10. 

3. Os benefícios da compaixão: 
Vivemos	rodeados	por	uma	geração	
consumista, que dá valor apenas ao 
que é útil e vantajoso. Entretanto, 
os benefícios de exercermos a com-
paixão	são	bem	diferentes	dos	que	
o mundo espera. Primeiramente, a 
compaixão é	benéfica	para	a	causa	
de Deus. Quando somos misericor-
diosos,	 o	 nome	de	Deus	 é	 glorifi-
cado e o evangelho ganha credibi-
lidade.5 Fazemos disso um sacrifício 
agradável a Deus, até porque tudo 
deve ser feito em nome do Senhor 
(Fl 4:18; Cl 3:17).
A	compaixão	 também	é	benéfi-

ca para nós. Quando damos coisas 
materiais, recebemos recompen-
sas	não	apenas	materiais,	mas,	so-

3. Hendriksen (2009:284)
4. Lopes (2007:198).
5. Ibidem, p.202
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bretudo, espirituais.6 Sendo assim, 
mais bem-aventurado é doar que 
receber (At 20:35; cf. Mt 5:7). A ex-
pressão	“bem-aventurado”	vem	do	
grego makarios	 e	 significa	 “feliz”.	
É saúde espiritual para os ossos e 
alegria	vicejante	para	o	coração.	De	
certa forma, quando fazemos aos 
outros, fazemos a nós mesmos.
A	 compaixão	 é,	 ainda,	 benéfica	

para os outros. Descobrimos que as 
doações e ajudas estimulam outras 
pessoas, além daquele que é bene-
ficiado	diretamente.7 Assim foi com 

6. Idem.
7. Ibidem (2009:50)

os	irmãos	da	igreja	em	Corinto.	So-
bre	a	contribuição	deles,	o	apóstolo	
Paulo diz: Ora, quanto à assistência 
que se faz a favor dos santos [...] o 
vosso zelo tem estimulado a muitís-
simos (2 Co 9:1-2). Sendo assim, os 
benefícios	são	mais	amplos	e	grati-
ficantes	do	que	podemos	imaginar.
Não	 esqueça	 que	 ajudar	 finan-

ceiramente os necessitados tam-
bém	é	virtude	cristã,	e,	diga-se	de	
passagem,	 uma	 virtude	 cristã	 im-
portante. Foi isso que vimos, até 
aqui. Uma vez que já entendemos 
o ensino bíblico, prossigamos no 
estudo, olhando para nossas pró-
prias vidas e analisando onde po-
demos amadurecer.

01. O que compaixão tem a ver com dinheiro? Você acha que usar 
nosso dinheiro para socorrer os necessitados é um dever cristão? 
Baseie-se no item 1 e em Mateus 25:31-46.

02. Existem orientações bíblicas sobre como exercer a compaixão da 
forma correta. Quais os dois primeiros cuidados que devemos ter? 
Baseie no comentário; Mt 6:2-4; 1 Tm 6:17-18.

03. Segundo Gl 6:9-10 e 1 Tm 5:8, quando exercemos a compaixão,  
a quem devemos dar prioridade? Existe, na Bíblia, algum exemplo 
da igreja ajudando os irmãos na fé? Devemos ajudar apenas os 
irmãos de fé?
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04. Leia o item 3, Fl 4:18; Cl 3:17; At 20:35; 2 Co 9:1-2, e responda: 
Quais os três benefícios apontados na Bíblia, no ato de compaixão? 
Você concorda com isso? Por quê?

II. PRATICANDO O ENSINO BÍBLICO

1. Tenha compaixão, repensando os seus gastos.

É bem provável que alguém diga: 
“Neste tempo de crise econômica, 
não	 tenho	o	 suficiente	para	 ajudar	
os necessitados”. Bem, há momen-
tos em que realmente “o cinto aper-
ta”. É quando precisamos regular 
cada centavo. Porém, será mesmo 
que	temos	dado	a	importância	de-
vida	à	pratica	cristã	da	compaixão?	
Quanta diferença fará um litro de 
leite na renda familiar? E se doásse-
mos mais ainda? Para quem recebe, 
faz toda a diferença.

Pense na maneira como você gas-
ta	o	seu	dinheiro.	Os	lanches	no	final	
de semana e outras coisas pequenas 
não	podem	dar	lugar	ao	socorro	aos	
necessitados? Mesmo na crise, Deus 
espera	 de	 nós	 fidelidade.	 De	 um	
jeito ou de outro, coloque na pon-
ta do lápis e veja que, talvez, Deus 
poderia usar você muito mais para 
abençoar vidas. De volta a Mateus 
25:31-46, surge a pergunta: Temos 
lançado	mão	desse	privilégio	ou	te-
mos cometido pecado?

05. Tendo em vista a primeira aplicação, você acredita que é possível 
fazer uma reavaliação dos nossos gastos para melhor contribuirmos 
com quem precisa?

2. Tenha compaixão, dando um bom destino ao seu dinheiro. 
Há quem goste de dinheiro acu-

mulado e contas recheadas. Gente 
que pensa apenas em si mesma; 
pensa no próximo carro zero que vai 

adquirir, na próxima jaqueta de cou-
ro ou mesmo nas coisas mais sim-
ples.	Porém,	a	proposta	desta	lição	
é	rompermos	com	a	filosofia	de	nos-



PÔR DO SOL

Baseado no horário de Brasília. Considere 
o fuso horário e o horário de verão.

Escaneie o código abaixo  
para ouvir o podcast desta lição.

68  |  Lições Bíblicas – 4º Trimestre de 2016

DESAFIO DA SEMANA

Glórias a Deus, pois temos, hoje, a oportunidade de avaliar com 
cuidado	nossa	vida	financeira,	à	luz	da	Palavra	de	Deus,	e	ver	como	
podemos	exercer	melhor	a	compaixão.	Que	o	 façamos	com	ale-
gria.	Como	desafio	desta	semana,	procure	saber	de	algum	irmão	
que está necessitado ou contate os diáconos e a junta assistencial 
de sua igreja. Veja o que pode doar. Como diz o velho ditado: “a 
caridade começa em casa”.8 

8. Stott (2007:157)

PLANO DE LEITURA ANUAL DA BÍBLIA

 Domingo 27/11 Gl 2  Jr 49-50  Sl 143

 Segunda-feira 28/11 Gl 3:1-20  Jr 51-52  Sl 144

 Terça-feira 29/11 Gl 3:21-4:20  Lm 1-2  Sl 145

 Quarta-feira 30/11 Gl 4:21-31  Lm 3-4  Sl 146

 Quinta-feira 01/12 Gl 5:1-15  Lm 5  Sl 147

 Sexta-feira 02/12 Gl 5:16-26  Ez 1  Sl 148

 Sábado 03/12 Gl 6  Ez 2-3  Sl 149

sa	geração	egoísta	e,	sem	perda	de	
tempo, se necessário, começarmos 
a	mudar	o	destino	de	nossas	finan-
ças, olhando mais para o próximo, 
como Jesus espera que façamos. 

Precisamos aprender a repartir o 
que	o	Senhor	nos	deu.	Ele	não	nos	
abençoa para ostentarmos riqueza 
e luxo, nem para desperdiçarmos 

nosso dinheiro com coisas supér-
fluas,	 enquanto	 inúmeras	 famílias	
mendigam ao nosso redor (talvez, 
algumas	 delas,	 de	 irmãos	 na	 fé).	
Mudemos essa realidade a partir 
de nós. Rever o orçamento, como 
vimos anteriormente, tem um pro-
pósito: destinar um pouco do di-
nheiro aos necessitados.

06. Discuta com a classe sobre a frase: “Precisamos aprender a 
repartir o que o Senhor nos deu”. Por que isso é tão necessário?

11
10 DE DEZEMBRO DE 2016

Sexta-feira, 09/12 – 18h46
Sábado, 10/12 – 18h47

Ou acesse goo.gl/Ji5kaE

D 04/12 Mt 6:24

S 05/12 Mt 6:21; At 8:20

T 06/12 Pv 22:1, 30:8,9

Q 07/12 Lc 12:15; 1 Tm 6:17

Q 08/12 Pv 11:28, 16:18

S 09/12 Lc 12:20-21; Ap 17:5

S 10/12 Ap 18:3,9

LEITURA DIÁRIA
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11 A idolatria 
e o dinheiro

10 DE DEZEMBRO DE 2016

OBJETIVO
Ensinar ao estudante da  
Bíblia que o dinheiro 
pode tornar-se um ídolo, 
que escraviza as pessoas 
e propicia uma falsa 
segurança; ensinar-lhe 
também que o melhor é 
servir	a	Deus	e	confiar	nele.

Sexta-feira, 09/12 – 18h46
Sábado, 10/12 – 18h47

Ou acesse goo.gl/Ji5kaE

INTRODUÇÃO

A	 teologia	da	privação	é	o	 caminho	que	mui-
tos escolhem para lidar com o dinheiro. Para os 
que	a	aderem,	o	dinheiro,	e	quem	o	possui,	não	
pode ser visto com bons olhos e a pobreza é “um 
caminho para a piedade”.1 Outros, porém, fazem 
completamente o inverso. Os adeptos da teologia 
da prosperidade, por exemplo, acreditam que sua 
espiritualidade é, de certa forma, comprovada por 
quanto dinheiro possuem. Ambos os pensamentos 
estão	equivocados.	A	pobreza,	por	si	mesma,	não	
é o caminho para a piedade, nem a riqueza deve 
ser a base da espiritualidade. O nosso cuidado, 
portanto,	é	o	de	não	fazer	do	dinheiro	um	ídolo.

I. ENTENDENDO O ENSINO BÍBLICO

O dinheiro pode ser muito útil, desde que se 
tenha sabedoria ao lidar com ele. O bom uso dos 
recursos	financeiros	ajuda	a	obra	de	Deus	a	crescer	

1. Torrataca (2007:76). 

TEXTO-BASE
Ninguém pode servir a dois senhores; porque ou 
há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se 
devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis 
servir a Deus e às riquezas. (Mt 6:24)

D 04/12 Mt 6:24

S 05/12 Mt 6:21; At 8:20

T 06/12 Pv 22:1, 30:8,9

Q 07/12 Lc 12:15; 1 Tm 6:17

Q 08/12 Pv 11:28, 16:18

S 09/12 Lc 12:20-21; Ap 17:5

S 10/12 Ap 18:3,9

LEITURA DIÁRIA
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no mundo, dá suporte aos necessi-
tados, garante o sustento familiar, 
dentre outros benefícios. Nesse 
sentido,	o	dinheiro	é	uma	bênção.	
Contudo, pode se tornar uma mal-
dição;	em	especial,	quando	come-
ça a ocupar o lugar de maior impor-
tância	 em	 nosso	 coração;	 então,	
este se torna um ídolo e senhor 
sobre	nós.	Isso	é	desastroso!

1. Um deus adorado: O que é 
um ídolo? Pode ser algo ou alguém 
que veneramos acima de tudo. De 
acordo com o dicionário, é uma 
coisa ou “imagem adorada como 
se fosse a própria divindade”.2 Um 
bom exemplo disso é o dinheiro. 
Isso mesmo, o dinheiro, na vida de 
muitos, atua como um deus. Duas 
certezas a esse respeito devem ser 
consideradas aqui. 

A primeira certeza é que o dinhei-
ro	compete	por	nossa	devoção.		Je-
sus	sugere	isso,	quando	afirma:	Nin-
guém pode servir a dois senhores; 
porque ou há de aborrecer-se de um 
e amar o outro, ou se devotará a um 
e desprezará ao outro. Não podeis 
servir a Deus e às riquezas (Mt 6:24). 
Isso acontece quando damos o me-
lhor de nosso tempo, nosso talento, 
nosso tesouro e nossa energia à bus-
ca pelo dinheiro.3 Quando lhe entre-
gamos a nossa vida. Infelizmente, 

2. Pequeno dicionário Houaiss da língua 
portuguesa (2015:519).
3. Mehl (2006:53).

o dinheiro é adorado também em 
muitas igrejas. Muitos frequentam 
templos	no	 intuito	de	obtê-lo.	Não	
caiamos no mesmo erro.

A segunda certeza é que o dinhei-
ro compete por nossa prioridade. Je-
sus disse claramente: ... onde está o 
teu tesouro, aí estará também o teu 
coração (Mt	6:21).	Se	o	coração	de	
uma pessoa estiver nas riquezas, ne-
nhuma outra coisa será sua priorida-
de:	a	igreja	lhe	será	insignificante,	a	
família lhe será um tropeço, os princí-
pios	da	Bíblia	lhe	serão	irrelevantes;	
o seu deus será o seu bolso, que a le-
vará, rápida ou vagarosamente, para 
a	perdição	(At	8:20).	Pense	nisso,	an-
tes de trilhar por esse caminho, pois 
a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é 
raiz de todos os males (1 Tm 6:10).

2. Um senhor de escravos: Al-
guém	 já	 disse:	 “O	 problema	 não	
é ter dinheiro, mas o dinheiro nos 
ter”.4 Ele tem se tornado “dono” 
ou “senhor” na vida de muitos. 
Pode nos escravizar, “à medida que 
controla nossos pensamentos e de-
sejos”.5 Na verdade, o dinheiro tor-
nou-se o mais poderoso senhor de 
escravos da atualidade.6

O dinheiro escraviza as pessoas 
por meio do consumismo e da os-
tentação.	O	consumista	gasta	dinhei-
ro	com	o	que	não	é	necessário	e	o	

4. Lopes (2009:8).  
5. Mehl , op. cit. 
6. Lopes, op. cit.  
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ostentador exibe com soberba suas 
conquistas. Tanto o consumismo 
quanto	a	ostentação	são	práticas	re-
provadas por Deus (Is 55:2; Pv 22:1, 
30:8,9). Para consumir e ostentar, 
muitos sujam seus nomes contraindo 
dívidas	que	não	podem	pagar	ou	se	
envolvendo em negócios ilícitos. 
Não	bastasse	isso,	o	dinheiro	es-

craviza,	ainda,	por	meio	da	ganân-
cia e da avareza (1 Tm 6:9-10). O 
ganancioso quer ter sempre mais; 
nunca	fica	satisfeito;	o	lucro	é	quem	
manda em suas decisões. Por ve-
zes,	abre	mão	da	família,	dos	ami-
gos e da igreja, por conta de uma 
carreira	 profissional	 ou	 uma	 pro-
posta lucrativa. O avarento, por sua 
vez, só pensa em acumular bens, 
sendo incapaz de partilhá-los. Isso 
é lamentável, pois a vida de um ho-
mem não consiste na abundância 
dos bens que ele possui (Lc 12:15). 

O dinheiro também escraviza as 
pessoas por meio do orgulho e da 
autossuficiência.	 O	 orgulhoso	 me-
nospreza os outros; considera-se su-
perior aos demais, por causa de sua 
conta	 bancária.	 O	 autossuficiente	
confia	 inteiramente	 em	 seus	 recur-
sos; pensa que pode resolver tudo 
por	meio	do	dinheiro.	Ambos	estão	
profundamente enganados. Primei-
ro, porque a soberba leva à ruina 
(Pv 11:28, 16:18); segundo, porque 
as	riquezas	são	instáveis	(1	Tm	6:17).	

3. Uma falsa segurança: Além 
de o dinheiro ser, para muitos, um 

ídolo e um senhor, constitui-se uma 
falsa segurança. Jesus ilustra essa 
verdade contando a história de um 
fazendeiro rico, que, após grande 
colheita, achou que estava garanti-
do	na	vida	e	que	não	precisava	de	
mais nada e de ninguém. Contudo, 
a este Deus disse: Insensato! Esta 
mesma noite a sua vida lhe será 
exigida. Então, quem ficará com 
o que você preparou? (Lc 12:20). 
Jesus conclui a história, dizendo: 
Assim acontece com quem guar-
da para si riquezas, mas não é rico 
para com Deus (Lc 12:21).

O Apocalipse trata do sistema 
que rege este mundo, represen-
tando-o	 pela	 figura	 da	 Babilônia	
(Ap 17:5). No livro, Babilônia é um 
conceito,	uma	filosofia;	 representa	
o mundo como centro de indústria, 
comércio, arte, cultura, buscando 
atrair e seduzir os crentes.7 Ela se 
destaca	 pela	 ostentação	 do	 luxo,	
da vanglória e da pompa, despre-
zando o valor da simplicidade. 

A base desse sistema mundano 
é o dinheiro e o poder. Por isso, 
nele se exalta o materialismo. O 
mais importante é “ter” do que 
“ser”.	As	coisas	 são	mais	valoriza-
das que as pessoas. Esse sistema 
tem atraído a muitos com sua se-
dução.	 Nações,	 reis	 e	 mercado-
res se envolvem em seus pecados 

7. Hendriksen (2001:225).
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(Ap 18:3). Para estes e para todos 
aqueles que colocam sua esperan-
ça e segurança no dinheiro, uma 
má notícia: Esse sistema ruirá.
Sim!	O	sistema	mundano	regido	

por dinheiro e poder entrará em 
colapso.	As	pessoas	chorarão	e	se	
lamentarão	por	conta	da	derrocada	

de Babilônia (Ap 18:9). O dinheiro 
não	a	salvará;	não	livrará	o	ser	hu-
mano de encarar o juízo de Deus; 
não	comprará	um	lugar	ao	lado	de	
Cristo no reino futuro. O dinheiro 
é uma falsa segurança. É ilusório. 
Portanto, coloquemos nossa con-
fiança	e	esperança	em	Cristo.

01. De que modo o dinheiro compete por nossa devoção e por 
nossa prioridade? Responda, com base em Mt 6:21, 24; 1 Tm 6:10, e 
no item 1.

02. O dinheiro escraviza as pessoas por meio do consumismo, da 
ostentação, da ganância e da avareza. Comente a respeito, com 
base em Is 55:2; Pv 22:1; Lc 12:15; 1Tm 6:9-10, e no item 2 do 
comentário.

03. O dinheiro escraviza as pessoas por meio do orgulho e da 
autossuficiência. Comente a respeito com base em Pv 11:28; 1Tm 
6:17, e no item 2 do comentário.

04. Leia Lc 12:16-21; Ap 17:5; 18:1-5, o item 3 do comentário e 
responda: Por que o dinheiro é uma falsa segurança?
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II. PRATICANDO O ENSINO BÍBLICO

1. Ao lidar com o dinheiro, tome a decisão certa. 

Não se pode servir a dois senho-
res, disse Jesus (Mt 6:24). O mes-
mo culto que é prestado a Deus, 
não	pode	ser	devotado	ao	dinhei-
ro. As palavras de Jesus, portanto, 
sugerem-nos	 uma	 decisão.	 Não	
podemos	ficar	em	cima	do	muro:	
ou nos devotamos ao dinheiro ou 
nos entregamos, de uma vez por 
todas, a Cristo. 

Qual	decisão	tomaremos?	É	me-
lhor servir a Deus ou ao dinheiro? 
Você	sabe:	servir	a	Deus	é	a	decisão	
correta. O dinheiro fornece prazeres 
limitados. Os tesouros que ele con-
cede	são	facilmente	destruídos.	Até	
as traças e a ferrugem os corroem 
(Mt 6:19). Deus, porém, nos conce-
de tesouros eternos (Mt 6:20). Servir 
a Deus sempre valerá a pena. 

05. Você já notou, em sua vida, alguma situação em que o dinheiro 
afetou o seu relacionamento com Deus? Você precisou, alguma vez, 
escolher entre a sua fé e o dinheiro?

2. Ao lidar com o dinheiro, não se deixe escravizar. 

Ter	dinheiro	não	é	pecado,	des-
de que seja ganho honestamente, 
com o suor do rosto. Nocivo é se 
deixar escravizar por ele. É o que 
Paulo sugere: ... o amor ao dinheiro 
é a raiz de todos os males; e alguns, 
nessa cobiça, se desviaram da fé e 
a si mesmos se atormentaram com 
muitas dores (1 Tm 6:10). O dinhei-
ro é um senhor que escraviza. 
Trabalhe,	 estude,	 cresça	 profis-

sionalmente e ganhe o seu dinhei-
ro. Contudo, jamais se deixe escra-
vizar por ele. Evite o consumismo, a 
ostentação,	a	ganância,	a	avareza,	
o	orgulho	e	a	autossuficiência.	Uti-
lize	os	seus	recursos	financeiros	na-
quilo	que	é	necessário	e	edificante.	
Ao invés de acumular, reparta o 
que você tem. Que o seu dinheiro 
exista para servir você e as pessoas 
que precisam de sua ajuda. 
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DESAFIO DA SEMANA

Chegamos	ao	final	de	mais	um	estudo,	aprendemos	que	o	di-
nheiro pode tornar-se um deus, um senhor de escravos e uma falsa 
segurança.	Como	desafio,	nesta	semana,	reflitamos	sobre	a	 influ-
ência que o dinheiro tem exercido sobre nós. Ele tem nos afastado 
de Deus? Se este for o caso, façamos algo a respeito. O caminho 
foi	indicado	nesta	lição.

PLANO DE LEITURA ANUAL DA BÍBLIA

 Domingo 04/12 Ef 1  Ez 4-5  Sl 150 

 Segunda-feira 05/12 Ef 2  Ez 6-7  Is 40 

 Terça-feira 06/12 Ef 3  Ez 8-9  Is 41 

 Quarta-feira 07/12 Ef 4:1-17  Ez 10-11  Is 42 

 Quinta-feira 08/12 Ef 4:17-32  Ez 12-13  Is 43 

 Sexta-feira 09/12 Ef 5:1-20  Ez 14-15  Is 44 

 Sábado 10/12 Ef 5:21-33  Ez 16  Is 45

06. Você tem percebido algum sinal de escravidão ao dinheiro em 
sua vida? Alguma vez, seu o relacionamento familiar foi afetado por 
causa do seu trabalho ou da busca pelo dinheiro? 12

17 DE DEZEMBRO DE 2016

Sexta-feira, 16/12 – 18h50
Sábado, 17/12 – 18h51

Ou acesse goo.gl/0nXUIk

D 11/12 Mt 2:5-6; Lv 12:8

S 12/12 Mt 13:55; Mc 6:3

T 13/12 Jo 19:38-42

Q 14/12 2 Co 8:9; Lc 8:1-2

Q 15/12 At 10:38; Mc 14:17

S 16/12 Lc 18:22; Mt 6:24

S 17/12 Mt 25:34-46

LEITURA DIÁRIA
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12 O Mestre 
e o dinheiro

17 DE DEZEMBRO DE 2016

OBJETIVO
Mostrar ao estudante da 
Bíblia como, em sua vida 
terrena, Jesus lidou com o 
dinheiro e os bens materiais; 
explicar o que é o estilo de 
vida simples que o Mestre 
propõe nos evangelhos.

Sexta-feira, 16/12 – 18h50
Sábado, 17/12 – 18h51

Ou acesse goo.gl/0nXUIk

INTRODUÇÃO

Chegamos ao estudo de número 12, nesta série 
em que estamos tratando dos princípios bíblicos 
para	a	vida	financeira.	Certamente,	muitas	 lições	
já foram aprendidas. Hoje, estudaremos sobre a 
relação	de	Jesus	com	o	dinheiro.	Existe	quem	afir-
me que ele nunca viveu como pobre e que, na 
realidade,	era	abastado	de	recursos	financeiros	e	
bens materiais. Será? Ele era rico? O que a Bíblia 
nos	diz	 sobre	 a	 vida	 financeira	de	 Jesus?	Como	
ele lidou pessoalmente e em seu ministério com 
as	 finanças?	 É	dessas	 perguntas	 que	 vamos	 nos	
ocupar neste estudo, tirando lições para nossa 
vida	financeira.	

I. ENTENDENDO O ENSINO BÍBLICO

Olhando para a Palavra de Deus, faremos um 
estudo sobre o Mestre e o dinheiro. Obviamente, 
nos dias em que ele andou entre nós, precisava 
de recursos para sobreviver. Por isso, teve de li-
dar com isso. O que já podemos adiantar é que li-

TEXTO-BASE
Prestem atenção! Tenham cuidado com todo 
tipo de avareza porque a verdadeira vida de uma 
pessoa não depende das coisas que ela tem, 
mesmo que sejam muitas. (Lc 12:15)

D 11/12 Mt 2:5-6; Lv 12:8

S 12/12 Mt 13:55; Mc 6:3

T 13/12 Jo 19:38-42

Q 14/12 2 Co 8:9; Lc 8:1-2

Q 15/12 At 10:38; Mc 14:17

S 16/12 Lc 18:22; Mt 6:24

S 17/12 Mt 25:34-46

LEITURA DIÁRIA
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dou	sabiamente	com	essa	questão,	
optando pela simplicidade. Veja o 
que a Bíblia diz.

1. Uma vida simples: Jesus nas-
ceu na pacata Belém de Judá (Mt 
2:5-6), que era considerada assim 
por ser “um grupo de pequenas 
habitações”.1 Seu nascimento foi 
simples. Lucas conta que Maria 
enrolou o menino em panos e o 
deitou numa manjedoura (Lc 2:7), 
lugar onde o gado é alimentado. 
É possível que a palavra “panos” 
derive	de	uma	palavra	que	signifi-
ca rasgar.2	 Não	 havia	 um	 enxoval	
apropriado para ele.

Quando Jesus ainda era um 
bebê,	 em	 sua	 apresentação,	 no	
templo de Jerusalém, seus pais 
ofereceram em sacrifício um par de 
rolas ou dois pombinhos (Lc 2:24). 
Essa oferta era feita apenas por 
famílias de baixa renda (Lv 12:8), 
apontando	 para	 uma	 infância	 e	
uma adolescência vividas sem os-
tentação.	 Seu	 nascimento	 e	 sua	
apresentação	 no	 templo	 mostram	
que seus pais eram pobres.

Ele fora criado em Nazaré, um 
pequeno vilarejo com, aproxima-
damente, 1600 a 2000 habitantes.3 
Seu pai adotivo, José, era carpin-
teiro (Mt 13:55; Mc 6:3). Os carpin-
teiros, na época, trabalhavam tanto 

1. Hendriksen (2001:237). 
2. Henry (2008:528). 
3. Keener (2004:87).

com madeira (fabricando arados, 
móveis e estruturas de telhados) 
quanto com alvenaria (construindo 
edificações	de	tijolo	e	pedra).4 Pro-
vavelmente, até os seus 30 anos, Je-
sus	exerceu	essa	profissão,	que	era	
bastante popular naquela época. 

Por isso, em Nazaré, muitos duvi-
davam de Jesus. Como um simples 
carpinteiro poderia ser o Messias? De 
seu nascimento até sua morte, teve 
uma vida muito simples e sem muitos 
recursos. Até o seu sepulcro foi doa-
do por um rico (Is 53:9; Jo 19:38-42). 
Essa forma de vida foi uma escolha 
de Jesus, que, como disse Paulo, 
sendo rico, se fez pobre por amor de 
vós, para que, pela sua pobreza, vos 
tornásseis ricos (2 Co 8:9).

2. Um ministério simples: Além 
de uma vida simples, o Senhor 
exerceu seu ministério com bastan-
te simplicidade. Costumava dizer: 
... as raposas têm seus covis, e as 
aves do céu, ninhos; mas o Filho 
do Homem não tem onde reclinar 
a cabeça (Mt 8.20). Dinheiro e bens 
materiais nunca o fascinaram, nem 
eram uma prioridade para ele, que 
se	despojou	de	 sua	 habitação	 ce-
lestial para viver aqui. Se o segui-
mos,	 não	podemos	 ser	motivados	
por essas coisas.

Contudo, Jesus precisava de 
recursos	 financeiros	 para	 seu	 mi-

4. Idem.
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nistério. Para isso, contava com as 
doações. A Bíblia diz que Maria 
Madalena, Joana, Suzana e outras 
mulheres lhe prestavam assistên-
cia com os seus bens (Lc 8:1-2). Se 
quisesse, Jesus poderia explorar a 
fé daquelas pessoas para se tornar 
rico.	Mas	isso	não	tinha	nada	a	ver	
com ele. Recebia só o que era ne-
cessário para o sustento. Seu serviço 
era	 feito	 sem	ostentação.	Com	ele	
não	havia	luxos	e	opulências,	como	
acontecia com os religiosos de sua 
época e como acontece com alguns 
do nosso tempo. Nisso, Jesus preci-
sa	urgentemente	ser	imitado!

Em seu ministério, ele ensinou 
que, ao invés de acumular, devemos 
repartir.	Nessa	questão,	uniu	o	ensi-
no à prática. Dele é testemunhado 
que andou por toda parte, fazendo 
o bem e curando a todos os oprimi-
dos do diabo, porque Deus era com 
ele (At 10:38). Quando perguntado 
sobre os impostos, Jesus orientou: 
Dai a César o que é de César e a 
Deus o que é de Deus (Mc 14:17). 
Ensinou seus discípulos a cumprir 
suas obrigações para com o Estado, 
e ele mesmo pagou seus impostos, 
dando exemplo (Mt 17:24-27).

No início de seu ministério, Jesus 
foi tentado pelo Diabo a se deixar 
seduzir pelas as riquezas, o poder e 
a glória deste mundo, mas venceu a 
tentação	(Mt	48-11).	Sua	missão	era	
centrada em uma vida de simplicida-
de e serviço. Por meio de seu ofício, 

ajudou a muitos. Jesus ensinou aos 
ricos sobre o perigo do acúmulo de 
bens e se compadeceu dos que vi-
viam	 em	 condição	 de	 miséria.	 Por	
isso, propôs-nos seguir seus passos.

3. Uma proposta simples: É 
bom saber que Jesus é o ser mais 
rico do universo. Na verdade, ele 
é dono de tudo. Deixou seu trono 
no céu e, aqui, se quisesse, pode-
ria viver com todo o luxo; porém, 
escolheu a simplicidade, escolheu 
tornar-se pobre. Nós também po-
demos ter a simplicidade como 
estilo	de	vida.	Não	é	certo	nos	or-
gulharmos de nossos bens, nem os 
ostentarmos. Devemos usá-los para 
servir aqueles que precisam de nós.

Jesus ensinou sobre o cuidado 
com as riquezas, ao pedir a seus dis-
cípulos	 que	 não	 fossem	 apegados	
ao dinheiro. Ao jovem rico, sugeriu 
a	 distribuição	 de	 suas	 posses,	 por	
ser este muito apegado aos seus 
bens (Lc 18:22). Ao contar a pará-
bola do rico que juntou riquezas só 
para si, mostrou a pobreza de quem 
usa o dinheiro só para si, achando 
que	pode	ser	salvo,	pensando	não	
precisar de Deus (Lc 12:16-21).

Quando se trata de o dinheiro, 
todo	 cuidado	 é	 pouco;	 afinal,	 se-
gundo Jesus, ele pode se tornar 
um deus (Mt 6:24). Em seu ensino, 
o Senhor disse ser muito difícil um 
rico ser salvo, embora a Deus nada 
seja impossível. Ele precisa con-
fiar	em	Deus	e	não	no	dinheiro	(Mt	
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19:23-26). Jesus também ensinou 
que seus discípulos deveriam traba-
lhar	com	fé	em	Deus,	não	confiando	
em seus recursos (Mt 6:26-34). Je-
sus apresentou ainda a solidarieda-
de como uma proposta de vida. Por 
meio da parábola do bom samari-
tano, convocou seus seguidores a 
terem a mesma atitude de socorro 
para com o próximo (Lc 10:29-37). 

O discípulo deve ser solidário 
para com os necessitados. Seus 

atos	de	amor	serão	lembrados	por	
Jesus em sua volta (Mt 25:34-46). 
Assim, somos convocados imitar 
Cristo em nossa vida, com desa-
pego ao dinheiro e solidariedade 
ao próximo. Essa conduta foi vi-
venciada pelo Senhor, pelos após-
tolos e pela igreja primitiva. Tal 
atitude deve ser a nossa, nestes 
últimos tempos. Façamos aquilo 
que o Mestre ensinou e nos dei-
xou como exemplo.

01. Por que o nascimento e a apresentação de Jesus foram cercados 
de simplicidade? Leia Lv 12:8; Mt 2:5-6; Lc 2:7,24.

02. Fale sobre o lugar em que Jesus foi criado e sobre sua profissão. 
Leia Mt 13:55; Mc 6:3, e os dois últimos parágrafos do item 1.

03. Como Jesus era sustentado em seu ministério? O que isso revela 
a respeito de sua obra? Leia Lc 8:1-2.

04. Quais as propostas de Jesus aos seus discípulos, para que 
tenham vida simples? Leia Mt 6:24-34, 19:23-26, 25:34-46;  
Lc 10:29-37, 12:16-21, 18:22.
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II. PRATICANDO O ENSINO BÍBLICO

1. Imite o Mestre no desapego.

Devemos ter a mesma postura 
de desapego que Cristo teve, pois, 
antes, a si mesmo se esvaziou, as-
sumindo a forma de servo, tornan-
do-se em semelhança de homens; 
e, reconhecido em figura humana 
(Fp	 2:7	 -	 NBV).	 Ele	 não	 priorizou	
sua glória celestial, e, mesmo sen-
do	tentado	por	Satanás,	não	trocou	
a	adoração	exclusiva	a	Deus	pelas	
glórias terrenas (Mt 4:8-10).

Temos	 de	 imitar	 o	 Mestre!	 Não	
devemos servir às riquezas, nem nos 
deixar seduzir pelo maligno; mas, 
pelo conhecimento e prática da Pala-
vra,	devemos	colocar	nossa	confian-
ça	somente	em	Deus.	Não	devemos	
desfrutar egoisticamente do dinheiro, 
nem	colocar	nossa	confiança	nele;	an-
tes,	devemos	confiar	mais	no	cuidado	
do Pai, buscar viver corretamente, se-
guindo o seu governo (Mt 6:33). 

05. Você tem sido apegado aos seus bens, a ponto de torná-los um 
ídolo, não contribuindo com a obra de Deus, nem ajudando o próximo?

2. Imite o Mestre na solidariedade.

Jesus	andou	fazendo	o	bem;	afi-
nal,	era	parte	de	sua	missão	(Lc	4:18-
19). Estudamos que sua vida, seu 
ministério e sua proposta de vida 
foi de simplicidade. Numa época 
em que os judeus acreditavam que 
a pobreza era castigo divino, Jesus 
mostrou que pobres, oprimidos e 
deficientes	eram	especialmente	vis-
tos e cuidados por Deus (Mt 5:1-12).  

Devemos seguir os passos do 
Mestre, usando nossos recursos 
para o bem do próximo. Temos de 
lutar	pelos	irmãos	que	estão	pade-
cendo alguma necessidade e por 

todos que possamos alcançar, ma-
nifestando, assim, o cuidado amo-
roso de Deus (Gl 6:10). Podemos 
nos envolver em projetos que visem 
ao resgate de prostitutas, drogados 
e	crianças	de	rua,	à	erradicação	do	
analfabetismo, do trabalho escravo, 
do abuso de mulheres e crianças 
etc.;	 enfim,	 não	 faltam	 causas	 nas	
quais podemos e devemos investir 
nossos recursos. Sejamos solidários, 
não	para	aliviar	nossa	culpa	por	pos-
suirmos bens materiais, mas para 
praticarmos o amor que Jesus veio 
nos mostrar e deixar como exemplo. 
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DESAFIO DA SEMANA

O	Mestre	se	saiu	muito	bem	em	sua	relação	com	o	dinheiro.	Ele	
ensinou o desapego e a solidariedade; ensinou que Deus cuida 
dos	que	nele	confiam.	Precisamos,	então,	priorizar	as	coisas	eter-
nas,	 não	 as	materiais	 e	 efêmeras.	 Ajude	mais	 seus	 semelhantes.	
Dedique um valor especial para projetos sociais em sua igreja ou 
instituições caritativas. Tenha um estilo de vida mais solidário.

PLANO DE LEITURA ANUAL DA BÍBLIA

 Domingo 11/12 Ef 6  Ez 17  Is 46

 Segunda-feira 12/12 Fp 1:1-11  Ez 18  Is 47

 Terça-feira 13/12 Fp 1:12-30  Ez 19  Is 48

 Quarta-feira 14/12 Fp 2:1-11  Ez 20  Is 49

 Quinta-feira 15/12 Fp 2:12-30  Ez 21-22  Is 50

 Sexta-feira 16/12 Fp 3  Ez 23  Is 51

 Sábado 17/12 Fp 4  Ez 24  Is 52

06. Além das propostas mencionadas na segunda aplicação, em 
quais outras podemos pensar, para exercemos solidariedade?

13
24 DE DEZEMBRO DE 2016

Sexta-feira, 23/12 – 18h54
Sábado, 24/12 – 18h54

Ou acesse goo.gl/UXlxWA

D 18/12 Êx 15:19

S 19/12 Gl 1:4; Cl 1:13

T 20/12 At 28:30-31

Q 21/12 Lc 8:1-3; Mt 5:13-16

Q 22/12 Lc 3:8-11, 6:43-49

S 23/12 Ef 2:8; 1 Pd 2:12

S 24/12 1 Co 6:10; Ef 5:5

LEITURA DIÁRIA
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13 O reino e o 
dinheiro

24 DE DEZEMBRO DE 2016

OBJETIVO
Encorajar o estudante da 
Bíblia Sagrada a pensar 
sobre	a	importância	
de usar seu dinheiro 
para	a	proclamação	e	a	
manifestação	do	reino	de	
Deus na Terra.

Sexta-feira, 23/12 – 18h54
Sábado, 24/12 – 18h54

Ou acesse goo.gl/UXlxWA

INTRODUÇÃO

Neste	último	estudo,	refletiremos	sobre	a	relação	
entre o reino de Deus e o dinheiro. Para tanto, pre-
cisamos	relembrar	o	que	significa	o	reino	de	Deus.	
Segundo as Escrituras, é o governo de Deus, seu 
reinado sobre tudo. É claro que Deus sempre foi rei 
e continua a ser (Êx 15:19; Sl 103:19). Mas sabemos 
que os seres humanos se rebelaram, tornando-se 
pecadores (Gn 3:1-6). Pois bem, Jesus veio a este 
mundo para que nós, pecadores, pudéssemos vol-
tar a nos submeter ao governo de Deus (Mc 1:15; 
Gl 1:4). Foi o que aconteceu, quando nos converte-
mos: ... fomos trazidos do império das trevas, para o 
seu reino (Cl 1:13). Agora, temos a vida governada 
por Deus; estamos em seu reino. Mas o que isso 
tem a ver com nosso dinheiro? Vejamos.

I. ENTENDENDO O ENSINO BÍBLICO 

Viver	no	reino	de	Deus	significa	ter	uma	vida	em	
submissão	a	seu	querer.	Isso	significa	que	todas	as	
áreas	e	dimensões	de	nossa	vida	são	governadas	
pela vontade de Deus – e isso certamente inclui 
nossas	finanças,	os	recursos	que	possuímos.	Não	

TEXTO-BASE
Assim, brilhe vossa luz diante dos homens, para 
que vejam as vossas boas obras e glorifiquem 
vosso Pai que está nos céus. (Mt 5:16)

D 18/12 Êx 15:19

S 19/12 Gl 1:4; Cl 1:13

T 20/12 At 28:30-31

Q 21/12 Lc 8:1-3; Mt 5:13-16

Q 22/12 Lc 3:8-11, 6:43-49

S 23/12 Ef 2:8; 1 Pd 2:12

S 24/12 1 Co 6:10; Ef 5:5

LEITURA DIÁRIA
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podemos dizer com franqueza que 
Deus é nosso rei, se nosso dinhei-
ro	não	é	governado	por	ele.	Mas,	
então,	 como	 usar	 nossos	 recursos	
financeiros	 para	 o	 reino	 de	Deus?	
Vejamos o que a Bíblia diz. 

1. Proclamação do reino de 
Deus: Uma das maneiras de usarmos 
nosso dinheiro no reino de Deus é 
direcionando-o para causas que pro-
movam	a	sua	proclamação	no	mun-
do. Causas e projetos missionários, 
nesse	 sentido,	 são	 um	 bom	 lugar	
para investirmos nossas posses. Elas 
são	 direcionadas	 para	 proclamar	 o	
reino. Um exemplo disso, na Bíblia, 
é a oferta missionária da igreja de 
Filipos a Paulo, enquanto ele estava 
preso em Roma (Fl 4:10-20).

De acordo com Atos, Paulo per-
maneceu por dois anos inteiros em 
prisão	 domiciliar,	 onde pregava o 
reino de Deus e ensinava a respei-
to do senhor Jesus Cristo, aberta-
mente sem impedimento algum 
(At 28:30-31). No sistema romano, 
o prisioneiro domiciliar precisava 
arcar com suas despesas pesso-
ais, o que seria muito difícil para o 
apóstolo,	 uma	 vez	 que	 não	 podia	
exercer seu ofício de fazer tendas. 
Paulo, o missionário dos gentios, 
estava	em	dificuldades.	

Sabendo dessa realidade, os cris-
tãos	da	 igreja	de	Filipos	decidiram,	
por meio de Epafrodito, ajudar o 
missionário que estava em Roma, 
preso por pregar o evangelho. En-

viaram donativos – possivelmente, 
dinheiro para cobrir despesas, ma-
terial de leitura, roupas.1 O apóstolo 
ficou	muito	alegre	(Fl	4:10).	Em	sua	
carta, respondeu à generosidade 
dos	 irmãos,	 dizendo:	 Recebi tudo 
e tenho abundância; estou suprido, 
desde que Epafrodito me passou às 
mãos o que me veio de vossa parte 
como aroma suave, como sacrifício 
aceitável e aprazível a Deus (Fl 4:18).

Paulo comparou a oferta missio-
nária	dos	filipenses	a	um	aroma	su-
ave, como um sacrifício aceitável e 
aprazível a Deus. Reconheceu, em 
outras palavras, que as doações 
dos	filipenses	eram	“uma	genuína	
oferenda a Deus para prover sua 
causa, e assim a Paulo como repre-
sentante de Deus”.2 

Foi por isso que Paulo conside-
rou	 o	 auxílio	 financeiro	 que	 rece-
beu como uma oferta a Deus. Ele 
não	 estava	 em	 Roma	 a	 passeio,	
mas anunciando o reino de Deus. 
Os	cristãos	filipenses,	portanto,	es-
tavam, na realidade, doando seus 
recursos	 financeiros	 para	 a	 causa	
do reino de Deus. E é isto que faze-
mos, quando usamos nosso dinhei-
ro	para	financiar	causas	e	projetos	
missionários:	 estamos	 financiando	
a	expansão	do	reino	no	mundo.	

Devemos lembrar que o próprio 
Senhor Jesus recebeu ofertas para 

1. Hendriksen (2005:597). 
2. Ibidem, p. 598.
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seu	 ministério	 de	 pregação	 das	
boas novas do reino (Lc 8:1-3). Esse 
é um exemplo de como usar nosso 
dinheiro, bens materiais e posses de 
um modo que agrada a Deus: dire-
cionando	para	a	promoção	da	pro-
clamação	 do	 seu	 reino,	 em	 nosso	
bairro, cidade, país e mundo. 

2. Manifestação do reino de 
Deus: Em Mt 5:13-16, Jesus Cris-
to utilizou várias metáforas (o sal, 
a	lâmpada	e	uma	cidade	em	cima	
de um monte) para explicar de que 
maneira	 os	 cristãos,	 sendo	 igreja,	
deveriam impactar o mundo. Des-
sas imagens utilizadas por Jesus, 
duas falam sobre sinalizar o reino 
de	Deus.	Os	cristãos,	segundo	Je-
sus,	são	como	a	luz	num	mundo	de	
trevas e como uma cidade constru-
ída em cima de um monte, visível a 
todas as pessoas, impossível de ser 
escondida. 

Jesus diz: Assim, brilhe vossa luz 
diante dos homens, para que ve-
jam as vossas boas obras e glorifi-
quem vosso Pai que está nos céus 
(Mt 5:16). Perceba que existe uma 
relação	 entre	 resplandecer	 nossa	
luz diante dos homens e as nossas 
boas obras. Somos instados a ma-
nifestar essas boas obras ou bons 
frutos,	que	são,	basicamente,	tudo	
que Deus nos pede que façamos 
em	relação	a	ele	e	ao	próximo	(Lc	
3:8-11, 6:43-49; Ef 2:8; 1 Pd 2:12). 
De	acordo	com	João	Batista,	um	

desses bons frutos seria comparti-

lhar aquilo que temos com quem 
não	 têm: Quem tem duas túnicas 
reparta-as com quem não tem ne-
nhuma; e quem tem comida faça 
o mesmo (Lc 3:11). É por meio de 
boas obras como essas que mani-
festamos o reino de Deus no mun-
do. De fato, os atos justos dos ci-
dadãos	do	 reino	 são	 as	 luzes	 que	
fazem o reino visível a todos.3

Sendo	assim,	 as	boas	obras	 são	
uma maneira de usarmos bem nos-
sos	 recursos	financeiros.	Prover	 ali-
mento ao que está com fome; co-
bertor e agasalho para quem está 
com frio; ajudar o doente, o depen-
dente químico; socorrer o necessita-
do; auxiliar a criança ou idoso em si-
tuação	de	risco	são	ações	que	mos-
tram ao mundo o reino de Deus.

O contrário disso também é ver-
dade:	quando	não	usamos	os	nos-
sos	 recursos	financeiros	para	o	 rei-
no,	estamos	em	franca	rebelião	con-
tra	Deus.	Não	é	por	menos	que	Pau-
lo	disse,	de	modo	tão	enfático,	que	
os	avarentos	não	herdarão	o	reino,	
pois, com seu apego demasiado ao 
dinheiro, seu egoísmo e sua mes-
quinhez, deixam de usar seus recur-
sos	financeiros	para	manifestar	o	rei-
no de Deus no mundo (1 Co 6:10). 
Como julgamento, diz a Bíblia, eles 
não	 desfrutarão	 da	 eternidade	 no	
reino, quando Cristo voltar (Ef 5:5).

3. Richards (2008:25).
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Se, no entanto, entregamos a Je-
sus nossa vida, tudo o que possuímos 
é dele, para ele usar como bem qui-
ser. Se estamos em seu reino, tudo, 

inclusive nosso dinheiro, deve ser go-
vernado por sua vontade. A seguir, 
veremos algumas lições práticas de 
tudo o que estudamos até aqui. 

01. Com base nos parágrafos introdutórios, explique o que significa 
o reino de Deus e qual a relação deste com o uso do nosso dinheiro.

02. Uma das maneiras de usarmos nossos recursos financeiros para o 
reino é direcionando-o para a sua proclamação. Nesse sentido, por que 
os cristãos da igreja de Filipos nos servem de exemplo? Leia Fl 4:10-20.

03. Quais são as metáforas usadas por Jesus para expressar seu 
desejo de que os cristãos manifestem ou reflitam o reino de Deus? 
Leia o item 2 e Mt 5:13-16.

04. Como podemos refletir o reino de Deus e como podemos usar 
nosso dinheiro para esse propósito? Leia o item 2 e Lc 3:11.

II. PRATICANDO O ENSINO BÍBLICO

1. Usemos nossos recursos financeiros para proclamar o reino de Deus.

Os	cristãos	da	cidade	de	Filipos	
auxiliaram a obra missionária, ao 
enviar donativos a Paulo, quando 

este se encontrava preso (Fl 4:10-
19). Ao fazerem isso, estavam con-
tribuindo para que o reino fosse 
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proclamado em Roma (At 28:30-
31).	Estavam	financiando	a	procla-
mação	do	reino	de	Deus	onde	não	
poderiam estar pessoalmente. O 
apóstolo	disse	aos	filipenses	que	tal	
contribuição	 era,	 sobretudo,	 uma	
oferta ao próprio Deus (Fl 4:18).
Contribuir	 financeiramente	 com	

um projeto de evangelismo, em nos-
sa igreja local, em nossa cidade ou 

em nosso país, ou mesmo ofertar 
com regularidade a projetos missio-
nários transculturais, é um modo de 
usar	nosso	dinheiro	para	a	expansão	
do reino de Deus. Tal oferta é, em 
primeira	 instância,	 de	 acordo	 com	
Paulo,	não	a	um	missionário	ou	pro-
jeto, mas ao próprio Deus, pois é o 
seu reino que está sendo proclama-
do	com	tal	contribuição.	Reflita	nisso!

05. Pense consigo mesmo, à luz do exemplo dos cristãos filipenses,  
se você tem usado seus recursos financeiros para a proclamação  
do reino de Deus.

2. Usemos nossos recursos financeiros para manifestar reino de Deus. 
De	 acordo	 com	 a	 pregação	 de	

João	Batista,	se,	de	fato,	nossas	vi-
das	são	governadas	por	Deus,	pre-
cisamos de bons frutos, boas obras 
que evidenciem isso. Entre estas 
está a atitude de compartilhar o 
que temos com aqueles que nada 
têm (Lc 3:8-11). Testemunhamos 
e manifestamos o reino de Deus 
onde	 quer	 que	 estejamos,	 se	 fi-
zermos obras semelhantes a essas. 
Usar nosso dinheiro de forma des-

prendida para fazer o bem ao pró-
ximo evidencia ao mundo que tudo 
em nossa vida é governado pela 
vontade de Deus, inclusive nossas 
finanças.	 Tais	 ações	 mostram	 que	
somos diferentes, que possuímos 
os valores do reino de Deus: solida-
riedade, amor ao próximo, compai-
xão	 (Lc	6:27-36,	10:25-35).	Através	
de tais ações, o reino de Deus é vis-
to	em	nós	por	aqueles	que	não	são	
cristãos	(1	Pd	2:12).	Reflita	nisso!

06. Uma vez entendido que manifestamos o reino de Deus através 
de nossas boas obras, pense em sua vida e pergunte a si mesmo: 
Tenho investido meus recursos financeiros nisso?
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DESAFIO DA SEMANA

Aprendemos, neste estudo, que nosso dinheiro tem tudo a ver 
com o reino de Deus. Tudo deve ser governado pela vontade 
dele. Sendo assim, se você percebeu que precisa investir mais os 
seus	 recursos	financeiros	na	proclamação	e	na	manifestação	do	
reino de Deus, comprometa-se, o quanto antes, em fazer isso. 
Peça a ajuda de Deus.

PLANO DE LEITURA ANUAL DA BÍBLIA

 Domingo 18/12 Cl 1:1-23  Ez 25-26  Is 53

 Segunda-feira 19/12 Cl 1:24-2:19  Ez 27-28  Is 54

 Terça-feira 20/12 Cl 2:20-3:17  Ez 29-30  Is 55

 Quarta-feira 21/12 Cl 3:18-4:18  Ez 31-32  Is 56

 Quinta-feira 22/12 Lc 1:1-25  Ez 33  Is 57

 Sexta-feira 23/12 Lc 1:26-56  Ez 34  Is 58

 Sábado 24/12 Lc 1:57-80  Ez 35-36  Is 59
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14 Sede inesgotável 
da Palavra

31 DE DEZEMBRO DE 2016

OBJETIVO
Mostrar ao estudante da 
Palavra de Deus que uma 
das marcas do genuíno 
avivamento é a sede 
inesgotável pela Palavra e 
que uma igreja avivada tem 
sede de ouvir e praticar o 
que dizem as Escrituras.

Sexta-feira, 30/12 – 18h57
Sábado, 31/12 – 18h57

Ou acesse goo.gl/xAPiMM

INTRODUÇÃO

Como se sabe, o lema da Igreja Adventista da 
Promessa,	 na	 gestão	 2016-2019,	 é	 “Uma	 igreja	
Avivada	em	Missão”.	 Por	 conta	disso,	 as	 últimas	
lições	 de	 cada	 trimestre	 tratarão	 do	 tema	 aviva-
mento. Dez marcas do verdadeiro avivamento es-
piritual	serão	apresentadas,	ao	 longo	desse	perí-
odo.	 A	 lição	 desta	 semana	 apresenta	 a	 primeira	
dessas dez marcas: “Sede inesgotável da Palavra 
de	Deus”.	Não	existe	verdadeiro	avivamento,	sem	
um interesse marcante pela Palavra. 

I. EXEMPLO NA HISTÓRIA

A história dos grandes avivamentos sempre 
mostrou	que	o	 interesse	pela	pregação	acompa-
nhou esses períodos. As pessoas tinham sede pela 
Palavra. No primeiro grande despertamento, que 
impactou	significativamente	os	Estados	Unidos	e	
a Inglaterra, no século XVIII, Deus usou Jonathan 
Edwards para proclamar, de forma ardente, o ar-
rependimento,	por	meio	da	exposição	da	Palavra.	

Esse avivamento varreu as colônias americanas, 
onde	 havia	 um	 padrão	 moral	 e	 espiritual	 muito	

TEXTO-BASE
Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus; 
não vos lamenteis nem choreis. Pois todo povo 
chorava, enquanto ouvia as palavras da lei. (Ne 8:9)

D 25/12 Ne 7:1-20

S 26/12 Ne 7:21-50

T 27/12 Ne 7:51-73

Q 28/12 Ne 8:1-3

Q 29/12 Ne 8:6-8

S 30/12 Ne 8:9-12

S 31/12 Ne 9:1-3

LEITURA DIÁRIA
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baixo:1 a vida em família estava em 
decadência; embriaguez e uso de 
drogas estavam num patamar al-
tíssimo; o sexo fora do casamento 
era aceitável por um grande núme-
ro de pessoas; o ocultismo grassa-
va. Depois desse avivamento, as 
coisas mudaram. Como começou? 
Nas colônias americanas, Jonathan 
Edwards, que era pastor em Nor-
thampton, começou a pregar uma 
série	 de	 sermões	 sobre	 a	 justifica-
ção	pela	fé,	em	1734.	

Nos seis meses que se seguiram, 
Edwards	“testemunhou	a	conversão	

1. Armstrong (2003:131).

de mais ou menos 300 pessoas em 
Northampton”,2 cidade com apenas 
1200 habitantes. Rapidamente, esse 
mover do Espírito se espalhou por 
toda a Nova Inglaterra (EUA), e mi-
lhares de pessoas foram acrescenta-
das às igrejas. Edwards contou que 
toda a cidade parecia estar transfor-
mada	pela	percepção	da	presença	
de	 Deus,	 a	 partir	 da	 pregação	 da	
Escritura. Relatos dizem que “bares, 
prostíbulos e casernas foram fecha-
dos, por falta de clientes, e pela 
conversão	dos	proprietários”.3 

2. Ibidem, p.133.
3. Lopes (2008:165).

01. Comente com a classe sobre o despertamento promovido pela 
exposição da Palavra, no período do primeiro grande avivamento. 
Qual foi a reação das pessoas, frente à pregação das Escrituras?

II. O QUE A BÍBLIA DIZ?

De modo simples, avivamento 
diz	 respeito	 à	 atuação	 do	 Espírito	
Santo no dia-a-dia da igreja, man-
tendo-a viva e engajada na mis-
são.	Contudo,	 ela	 não	está	 imune	
de	 passar	 por	 baixas	 significativas	
em sua vitalidade espiritual. Nestes 
dias de escassez, por meio dos que 
permanecem	fiéis,	Deus	reaviva	sua	
igreja com poder, e um dos instru-

mentos	que	ele	usa	é	a	pregação.	
Nesta	lição,	estudaremos	sobre	um	
episódio de reavivamento, em que 
o	interesse	pela	pregação	da	Pala-
vra foi notório. 

1. O contexto da exposição da 
Palavra: Neemias é lembrado por 
ser aquele que foi usado por Deus 
na	 reconstrução	 dos	 muros	 da	 ci-
dade de Jerusalém, pós-cativeiro 
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babilônico. Contudo, ele fez muito 
mais do que isso: também liderou 
uma reforma social e espiritual. Os 
capítulos 7 e 11 do livro que leva 
o seu nome contam-nos sobre uma 
dessas importantes reformas. 

Depois que os muros foram re-
construídos, a comunidade precisa-
va ser reorganizada. Jerusalém pre-
cisava	ser	repovoada.	A	cidade	ficara	
muito tempo sem ser habitada; ago-
ra,	tinha	muros,	mas	não	tinha	gente.	
Neemias tomou providências para a 
segurança, a liderança e o repovoa-
mento de Jerusalém (Ne 7 e 11).   

Depois dessas medidas de Nee-
mias, o povo de Judá estava com 
uma boa estrutura organizacional. 
As pessoas estavam bem estabe-
lecidas	na	capital,	tinham	proteção	
adequada e eram bem governa-
das. Contudo, ainda faltava uma 
reforma, um reavivamento na vida 
espiritual do povo. Lembremos que 
os judeus haviam sido levados cati-
vos para a Babilônia por causa da 
desobediência. As necessidades 
materiais da cidade haviam sido 
supridas, “e era hora de se concen-
trar nas necessidades espirituais”.4

Agora que Deus havia trazido os 
judeus de volta, que o templo havia 
sido reconstruído e os muros esta-
vam de pé, que a sociedade esta-
va	novamente	organizada,	eles	não	

4. Wiersbe (2008:656).

poderiam cometer o mesmo erro do 
passado.	Foi,	então,	que	um	desejo	
intenso	surgiu	no	coração	do	povo:	
ouvir a Palavra, ouvir a voz de Deus. 
Há mais de dez anos, Esdras ensina-
va a lei entre os judeus, em Jerusa-
lém, mas, agora, um desejo intenso 
e real pela Escritura invadia o cora-
ção	do	povo,	e	Esdras	fora	chamado.

2. O interesse pela exposição da 
Palavra: Esdras chegou a Jerusalém 
treze anos antes de Neemias (Ed 7:7-
8; Ne 1:1), aproximadamente, com o 
objetivo de ensinar a lei ao povo e 
promover uma reforma espiritual (Ed 
7:10). Num primeiro momento, sua 
chegada	não	causou	grandes	impac-
tos, até que um dia ele foi chamado 
pelos líderes do povo que o espera-
vam numa praça, diante da porta das 
águas, para um dia que seria ines-
quecível para ele e o povo. 

O povo estava desejoso de ouvir 
a	Escritura.	Isso	fica	comprovado	no	
capítulo 8 de Neemias, pelo menos, 
por quatro razões. Em primeiro lu-
gar, todo o povo ajuntou-se como 
um só homem, na praça, diante da 
Porta das Águas, para ouvir a leitura 
das Escrituras (Ne 8:1a). Em segun-
do lugar, os israelitas pediram a Es-
dras, o escriba, que trouxesse o Livro 
da Lei de Moisés, que o Senhor ti-
nha prescrito a Israel (Ne 8:1b). 

Em terceiro lugar, a sede do povo 
era tamanha que este permane-
ceu horas em pé, desde a alva até 
ao meio-dia ouvindo a palavra do  
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Senhor (Ne 8:3a). Em quarto lugar, 
todo o povo tinha os ouvidos aten-
tos ao Livro da Lei (Ne 8:3c); seus ou-
vidos e pensamentos estavam todos 
voltados para o que estava sendo 
lido.	Isso,	sim,	é	sede	pela	Palavra!

Além de ser lida, a Palavra de 
Deus era explicada ao povo, para 
que este entendesse o seu sentido. 
Os levitas encarregaram-se desse 
trabalho. Parece que, durante os 
intervalos da leitura, eles se mistu-
ravam ao povo para explicar clara-
mente o sentido do que era lido, 
responder as perguntas e aplicar 
a	Escritura	ao	cotidiano.	Essa	ação	
produziu resultados singulares.

3. Os efeitos da exposição da 
Palavra: Quais foram os resultados 
da	pregação	da	Palavra	de	Deus	na	
vida do povo? Em primeiro lugar, a 
pregação	 gerou	 arrependimento:	
... todo povo chorava enquanto ou-
via as palavras da Lei (Ne 8:9). Esse 
é o choro pelo pecado. O povo sa-
bia que era culpado. A Palavra de 
Deus produz quebrantamento. 

Os israelitas pensaram no tempo 
em que viveram sem apoio espiri-
tual e lembraram dos pecados de 
seus antepassados.5 A profundidade 
do pecado gerou o choro do que-
brantamento. O povo se reuniu no-
vamente para um jejum, vestido de 
panos de saco. Por três horas o livro 

5. Swindoll (2004:132).

da lei foi lido e por três horas houve 
confissões	de	pecados	(Ne	9:1-3).	
Em	 segundo	 lugar,	 a	 pregação	

gerou alegria: Ide, comei do melhor 
que tiverdes (...), pois este dia é con-
sagrado ao nosso Senhor. Portanto, 
não vos entristeçais, pois a alegria 
do Senhor é a vossa força (Ne 8:10). 
Neemias e os levitas convenceram o 
povo de que o momento era de ce-
lebração,	não	de	choro.	Deus	havia	
perdoado o pecado do seu povo e 
estava	restaurando	a	nação.
Em	 terceiro	 lugar,	 a	 pregação	

gerou obediência: O povo saiu dali 
para comer e beber, para enviar 
algo aos que não haviam preparado 
nada para si e para comemorar com 
grande alegria (Ne 8:12). O povo 
obedeceu à voz de Deus. Saiu para 
celebrar, pois havia entendido as 
palavras que lhe foram explicadas. 

Coisas grandiosas acontecem 
na vida do povo que possui sede 
inesgotável da Palavra de Deus. 
Essa é uma das marcas do genuíno 
avivamento. Em Neemias 8, o povo 
de Deus viveu um tempo de derra-
mamento poderoso do Espírito. A 
Palavra fora proclamada e o povo 
se mobilizara. Em todo avivamen-
to genuíno da história, estas duas 
coisas sempre aconteceram: pro-
clamação	da	Palavra	e	mobilização	
espontânea	da	parte	do	povo.6 

6. Ibidem, p.133.
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02. Leia Ne 7:1-4,73 e comente sobre o contexto do grande 
despertamento, por meio da exposição da Palavra, narrado em Ne 8.

03. Após ler Ne 8:1-3, comente com a classe sobre os sinais que esse 
texto apresenta do interesse do povo pela exposição da Lei do Senhor.

04. Com base em Ne 8:6-8, comente sobre o importante trabalho 
dos levitas, nos intervalos da exposição de Esdras.

05. Tendo lido Ne 8:9-12, responda: Quais foram os resultados da 
pregação da Palavra de Deus na vida do povo?

III. O QUE DEVO FAZER?

1. Uma igreja avivada deseja conhecer cada dia mais a Palavra.

O	que	deve	ficar	bem	claro	para	
todos	 nós,	 hoje,	 é	 que	 não	 exis-
te avivamento espiritual genuíno, 
sem uma profunda e insaciável 
sede pela Palavra. Para nossa tris-
teza, os evangélicos, no Brasil, in-
teressam-se muito pouco pelas Es-
crituras. A venda de Cd’s e DVD’s 
gospels ultrapassa o número de 
vendas de Bíblias. Nunca os evan-
gélicos louvaram e cantaram tanto 
a	Deus	e	nunca	 foram	 tão	analfa-
betos de Bíblia.7  

7. Lopes, op. cit.

Não	podemos	achar	que	estamos	
vivendo um verdadeiro avivamento, a 
não	ser	que	vejamos,	em	nossa	igreja,	
o povo sedento pela Palavra. Como 
pode, por exemplo, uma igreja dizer 
estar vivendo um grande avivamento 
e sua Escola Bíblica permanecer va-
zia? Quando o Espírito de Deus está 
agindo, de fato, ele desperta o povo 
de Deus para a Palavra,8 produz an-
seio e desejo pelo conteúdo bíblico. 
Igreja avivada é igreja faminta pela 
Palavra de Deus.

8. Idem. 
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06. Que atitudes uma igreja pode tomar para conhecer cada dia 
mais a Palavra de Deus?

2. Uma igreja avivada deseja praticar cada dia mais a Palavra. 

O	 povo	 não	 somente	 ouviu	 a	
Palavra de Deus atentamente, mas 
obedeceu-lhe atentamente. Ne-
emias 8:12 é claro em dizer que a 
obediência foi gerada pelo correto 
entendimento do que fora prega-
do. Porque entendeu o que era ex-
plicado, o povo obedeceu a Deus e 
prontificou-se	a	ajudar	o	próximo:	E 
o que eles tinham repartiram com 
os outros porque entenderam o 
que havia sido lido. Os versículos 
seguintes	 mostram	 que	 a	 decisão	
de	obedecer	a	Deus	não	foi	apenas	

coisa de momento (Ne 8:13-9:3).
Uma igreja avivada possui um 

firme	 compromisso	 de	 obedecer	 à	
Palavra.	A	Bíblia	não	 foi	dada	para	
aumentar nosso conhecimento, mas 
para	mudar	a	nossa	vida.	Não	basta	
que a Escritura seja anunciada, que 
haja	 choro	 e	 emoção	 durante	 os	
cultos.	Não	 podemos	 falar	 em	 avi-
vamento,	 se,	 em	 nossa	 igreja,	 não	
há	 mobilização	 em	 direção	 à	 obe-
diência à Palavra de Deus, vista, por 
exemplo, no serviço ao próximo. É 
bom considerarmos isso seriamente.

07. Fale sobre a importância de obedecer atentamente à Palavra de Deus.

DESAFIO DA SEMANA

Chegamos	ao	final	desta	primeira	 lição	das	dez	que	 tratarão	das	
marcas do genuíno avivamento. Conforme vimos, sem dúvida, um dos 
resultados mais notórios de um genuíno avivamento é que o Espírito 
Santo	produz,	no	coração	dos	crentes,	uma	insaciável	sede	pela	Palavra	
de Deus. Na igreja onde você serve a Cristo isso pode ser percebido? 
Há	sede	de	ouvir	a	Palavra	de	Deus?	Reflita	sobre	isso	nesta	semana.
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