




"Então, lhes recomendou:

Tende cuidado e guardai-vos de toda e 
qualquer avareza; porque a vida de um 
homem não consiste na abundância dos 

bens que ele possui."







Estima-se que há mais de 2.350 versículos
na Bíblia sobre dinheiro e posses.

Compare: há 500 versículos sobre oração,
menos de 500 sobre fé.



1.1 A face sombria do dinheiro

a) “mas ai de vós, os ricos!” (Lc 6.24);

b) “não podeis servir a Deus e às riquezas” (Lc
16.13);

c) “não acumuleis para vós outros tesouros sobre
a terra” (Mt 6.19);

d) “é mais fácil passar um camelo pelo fundo de
uma agulha do que entrar um rico no reino de
Deus” (Mt 19.24);



1.1 A face sombria do dinheiro

e) “tende cuidado e guardai-vos de toda e
qualquer avareza” (Lc 12.15);

f) “vendei os vossos bens e dai esmola”
(Lc 12.33);

g) “dá a todo o que te pede; e, se alguém levar
o que é teu, não entres em demanda” (Lc
6.30).



1.2 As distorções do ensino bíblico sobre o
dinheiro

a) O dinheiro é visto como sinal da bênção de
Deus na vida de alguém; consequentemente,
a falta dele é sinal de maldição.

b) O dinheiro é visto como neutro e
despersonalizado (incapaz de se tornar um
ídolo).



O dinheiro é um agente ativo; é uma lei 
por si mesmo; e é capaz de inspirar 

devoção. Tal capacidade faz sobressair o 
seu lado sombrio. É essa realidade 

espiritual por trás dele que desejamos 
combater vigorosamente!



3.1 Sentimentos

3.2 Prosperidade

3.3 Confissão

3.4 Confiança

3.5 Altruísmo

3.6 Renúncia

3.7 Doação





Quem é seu deus? Glorifique ao verdadeiro
Deus por meio da sua prosperidade.
Lembre-se das palavras de Jesus ao jovem
rico:

“Se queres ser perfeito, vai, vende os teus 
bens, dá aos pobres e terás um tesouro no 

céu; depois, vem e segue-me.”

(Mt 19.21)


