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APRESENTAÇÃO

Como	ser	um	servo	fiel?	Diante	de	tal	questionamento	e	visando	 instigar	o	
aperfeiçoamento da vida cristã de nossos jovens de um modo geral, a Fumap apre-
senta a primeira lição da Série FiDelidade, que faz parte do projeto “Mordomia 
Cristã”, que tem como objetivo o aprimoramento de jovens e adolescentes a respei-
to	de	suas	finanças	pessoais,	tempo,	dízimos	e	ofertas.

Ser	 um	 servo	 fiel	 implica	 em	 administrar,	 com	 responsabilidade,	 as	 questões	
espirituais, morais e materiais, segundo a soberana vontade de Jesus Cristo, nosso 
Senhor. Então, em cada atividade de nossa vida, no lar, no trabalho, na escola e tan-
tos outros ambientes, devemos demonstrar nosso respeito a Deus através de nossa 
obediência ao Criador, pois a Ele pertencem todas as coisas, inclusive nossas vidas.

A Fumap pretende, portanto, contribuir para orientação de jovens e adoles-
centes	no	sentido	de	serem	zelosos	e	servirem	ao	Senhor	com	suas	finanças	e	seu	
tempo, priorizando sempre as questões do Reino.

Que nosso Soberano Deus te conceda graça e misericórdia para que em sua 
vida não falte fiDelidade.	Que	Deus,	que	é	fiel,	abençoe	você	e	sua	família.	

Equipe Fumap, gestão 2016-2019

O Senhor respondeu: “Muito bem, servo bom e fiel! 
Você foi fiel no pouco; eu o porei sobre o muito. Venha 

e participe da alegria do seu Senhor!”

Mt 25:21 – NVI
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ESTUDO 1

Quem é o 
verdadeiro 

dono?

Do Senhor é a terra  
e tudo o que nela existe,  
o mundo e os que  
nele vivem

Sl 24:1 – NVI

Se possível, por favor, segure 
seu celular nas mãos. Agora 

responda quem é o dono 
disso em suas mãos?

Quebra-gelo
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A resposta mais franca, óbvia e até natural é dizer que ele é seu. Mas vamos 
checar isso melhor. Você pagou ou ganhou de alguém? Seja com seu dinheiro ou 
o de outra pessoa, isso foi ganho com o esforço do trabalho de alguém que fez 
por merecer. Vamos continuar: esse emprego que dá condições de comprar coisas 
que você chama de suas, ele é somente fruto de seus esforços e estudos, ou você 
consegue reconhecer que tem um “dedo externo”? Alguém te indicou a entrevista 
para a contratação, foi na medida para suas respostas ou você chegou ao lugar 
certo, na hora certa?

Qualquer	que	seja	a	sua	resposta,	vale	refletir	sobre	a	quem	você	realmente	
deve crédito pelos estudos que fez, pelo trabalho que possui, pelas portas que se 
abriram. Se examinarmos a fundo a questão de tudo aquilo que nos consideramos 
donos, quem tem fé, chegará à conclusão de que tudo é fruto da provisão de Deus, 
o	verdadeiro	dono	de	todas	as	coisas.	Afinal,	Ele	criou	todas	as	coisas,	proporcionou	
que da terra (seja no campo, na cidade, no comércio, no serviço ou indústria) conse-
guíssemos tirar o nosso sustento. Você concorda com isso? Consegue perceber os 
benefícios dessa realidade?

Vale a pena discutir!

Vamos conversar a respeito?

1. O Salmo 24, todo ele, exalta o Deus criador, dono de todas as coisas. Note qual é 
a base que o salmista apresenta para essa propriedade divina no verso 2 e comente 
com o grupo a validade dessa propriedade intelectual e material do criador.
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2. Se Deus é o verdadeiro dono, qual a postura que devemos desenvolver para 
tudo aquilo que temos e até hoje chamamos de “nosso”?

3. Consegue	encontrar	a	melhor	palavra	para	definir	sua	posição	em	relação	
àquilo que Deus dá? A Bíblia usa a palavra “mordomo”. Qual seria uma palavra mais 
próxima de sua cultura e realidade?

4. Se Deus é o dono de tudo, é possível imaginarmos que Ele quer e, pode nos dar 
todas as coisas? Para ajudar na discussão, pense na oração ensinada por Jesus, 
quando se trata de pedidos materiais, o ensino é assim: “o pão nosso de cada dia 
nos dá hoje...” Como equilibrar a nossa ansiedade por ter e o ensino de Jesus?

Discutir para crescer

Muitos	são	os	fatores	que	contam	para	alcançarmos	sucesso	profissional	e	fi-
nanceiro. Alguns deles, com certeza, podem ser elencados aqui: persistência, estudo, 
oportunidades, indicações e a providência e provisão de Deus para a sua vida. É bom 
que se diga que não é ruim que isso aconteça. Pode se tornar ruim se você perder a 
noção	do	principal	fator:	Deus	é	dono	de	tudo	e	abençoa	aos	seus	filhos	conforme	lhe	
agrada. Esse senso de gratidão, dependência e desprendimento vai te ajudar quando 
tudo	estiver	bem,	ou	se	você	e	sua	família	enfrentarem	uma	crise	financeira.
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Quando tudo vai bem, temos a tendência de valorizar nosso esforço e amar 
demais a bênção deixando de lado o abençoador. É fácil tornar-se consumista, 
esbanjador e egoísta quando o dinheiro e os bens tornam-se comuns. É possível 
até que alguns se sintam mais fortes do que são. Quando tudo vai mal, temos a 
tendência a reclamar e nos esconder envergonhados. Quando vivemos debaixo do 
cuidado de Deus, enfrentamos as duas situações com a perspectiva da graça do 
Pai,	nos	sentimos	gratos	e	confiamos	em	seus	cuidados.	Afinal,	o	verdadeiro	dono	é	
Ele	e	nossa	confiança	permanece	nEle!

Óbvio que continuaremos a usar a expressão: meu celular, meu carro, 
minha namorada. Tranquilo, desde que você tenha claro sua identidade nesse 
processo de propriedade. Tudo é de Deus e Ele te deu para você cuidar bem. 
Ele é o dono, você é o fiel administrador a quem Deus confiou bens preciosos.

#ficaadica

Minha iDentidade
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ESTUDO 2

É possível roubar 
a Deus?

Pode um homem roubar de 
Deus? Contudo vocês estão me 
roubando. E ainda perguntam: 
‘Como é que te roubamos?’ Nos 
dízimos e nas ofertas

(Ml 3:8 – NVI)

Você se ofenderia se alguém  
o chamasse de ladrão? Caso a resposta  

seja	“sim”,	reflita	sobre	a	“acusação”	e	exponha	para	o	
grupo as razões pelas quais isso o ofenderia tanto.

Quebra-gelo



iDentidade Financeira14

Vale a pena discutir!

Vamos conversar a respeito?

Como não se ofender diante de uma acusação deliberada? Qualquer pessoa 
honesta não admite ataques a sua moralidade e integridade. No entanto, quando 
olhamos para o texto base, somos confrontados por Deus. Ele não alisa, não usa 
meias palavras. Ele vai direto ao ponto: “... vocês estão me roubando”. Nossa pri-
meira reação seria discordar: “Ladrão, eu? Jamais!”. Como costumam dizer grandes 
corruptos, “eu repudio veementemente esta acusação!”. 

Pois	é,	mas	a	palavra	é	enfática	e	deve	nos	fazer	refletir	sobre	nossa	postu-
ra ao lidarmos com o dinheiro. É natural focarmos nossos ganhos em planos que 
envolvam nossos desejos materiais e de conforto. E assim, “esquecemos” nosso 
papel de mordomos. Quando isso acontece, acabamos caindo no mesmo erro de 
Israel: “Acaso	é	tempo	de	vocês	morarem	em	casas	de	fino	acabamento,	enquanto	
a minha casa continua destruída?” (Ag 1:4 – NVI). Só existe uma resposta. 

1. Definitivamente,	podemos	sim	roubar	a	Deus.	Como	isso	é	possível?	Discuta	
com o grupo.

2. Diante de uma realidade de corrupção e malandragem, corremos o risco de 
estar dando um “jeitinho” também nesse assunto? 
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3. Há uma diferença clara entre dízimo e oferta. No entanto, às vezes, 
justificamos	a	não	entrega	do	dízimo,	dizendo	que	estamos	ofertando	para	outro	
propósito dentro da própria igreja. Isso é correto? Comente.

4. O que Deus espera de nós quando a igreja (física) se encontra “em ruínas”? Por 
acaso estamos caindo no erro descrito em Ageu 1:4?

Discutir para crescer

Atente-se à continuação do texto de Ageu 1, agora olhando para os versos 
5 e 6: “Vejam aonde os seus caminhos os levaram: vocês têm plantado muito, e 
colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. 
Vestem-se, mas não se aquecem, e o salário que o trabalhador recebe não dá para 
viver”. Eis as consequências de não se preocupar com a profundidade das palavras 
de Deus através do profeta Malaquias. Desta forma, concluímos que estamos muito 
mais suscetíveis a roubar a Deus do que ao próximo! 

Por esta razão, Paulo nos dá a dica necessária para não cairmos: “...cada um 
contribua sempre de acordo com a sua renda...” (1Co 16:2 – NVI). Esta recomenda-
ção engloba dízimos e ofertas e busca nos ensinar que temos responsabilidades 
assumidas diante de Deus e diante dos homens. Isso nada mais é do que a aplica-
ção de um cristianismo puro e integral. Paulo traduzia ali, em ação, os ensinamentos 
de Cristo sobre a obediência e o amor (BARCLAY, 2009).
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Quando nos esquecemos de que dizimar é demonstração de obediência 
e que ofertar demonstra nossa gratidão, corremos o risco de pecarmos contra 
Deus.	Portanto,	fica	a	dica:	mantenha-se	obediente	e	grato,	pois	isso	alegra	o	
coração de Deus. 

#ficaadica

Minha iDentidade
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ESTUDO 3

Eu tenho e  
você não tem

Contudo, se vocês abrigam 
no coração inveja amarga e 
ambição egoísta, não se gloriem 
disso, nem neguem a verdade

Tg 3:14 – NVI

O fato de uma pessoa ter mais 
dinheiro que as demais, faz dela 

um ser humano melhor?

Quebra-gelo



iDentidade Financeira18

Vale a pena discutir!

Vamos conversar a respeito?

Deus, o criador de todas as coisas, nos fez dotados de inteligência, sensibili-
dade e vontade. Somos capazes de reconhecer quando estamos sendo egoístas, 
invejosos e ambiciosos. A Bíblia Sagrada nos ensina que não podemos nutrir esses 
sentimentos e desejos, “pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e 
toda espécie de males” (Tg 3:16).

É natural pensarmos e até investirmos no futuro. Estudamos a vida inteira, 
trabalhamos muito e estamos sempre em busca de uma vida melhor. No entanto, 
isso não nos dá o direito de nos vermos melhores que os demais. “Eu tenho, você 
não tem” parece brincadeira de criança, mas existe muita gente grande pensando 
e agindo dessa forma por aí. 

1. Você conhece pessoas que pensam ou agem dessa forma, ou seja, pessoas 
que verbalizam essas palavras: “Eu tenho, você não tem”?

2. “Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e 
depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia 
[...]” (Rm 1:29 – NVI). Esse texto de Paulo fala de coisas muito ruins, inclusive a 
ganância. O que você entende por ganância?
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Discutir para crescer

3. Qual deve ser a atitude do cristão, quando tudo vai bem, quando não falta 
dinheiro, quando não falta emprego, alimento, plano de saúde e até mesmo 
viagens e diversão?

4. O que fazer quando percebemos que alguém do nosso convívio está se 
comportando de forma gananciosa? Como podemos ajudar?

O apóstolo Paulo quando escreve aos cristãos da cidade de Corinto, diz: “Assim, 
aquele	que	julga	estar	firme,	cuide-se	para	que	não	caia!	(1Cor	10:12	–	NVI).	Esse	
texto precisa provocar em nós o sentimento de que ninguém deve se ver tão santo 
a ponto de acreditar que não corre riscos de cair na fé, ou seja, de deixar de se com-
portar	e	agir	da	forma	correta.	Precisamos	nos	manter	firmes,	no	entanto,	também	
precisamos estar vigilantes. Não podemos julgar o outro, mas precisamos ajudá-lo 
na caminhada cristã. 

Como discípulos de Jesus Cristo, precisamos não apenas agradecer por tudo 
o que temos e somos, mas também ajudar os que estão à nossa volta a fazer o 
mesmo. A fartura não pode nos afastar de Deus e nos fazer acreditar que somos 
melhores ou mais abençoados que os outros, bem como, a falta de dinheiro tam-
bém não pode nos afastar de Deus e nem nos fazer acreditar que somos piores ou 
menos abençoados que os demais.
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Busque por dias melhores! Trabalhe enquanto os outros estiverem se di-
vertindo,	descanse	o	suficiente,	economize	sempre,	e	lembre-se	de	agradecer	
a Deus por tudo aquilo que você tem – seja pouco, seja muito. Compreenda que 
você não é melhor que os outros em nenhum aspecto. Somos todos iguais 
diante de Deus e a Ele devemos ser agradecidos.

#ficaadica

Minha iDentidade
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ESTUDO 4

Dinheiro traz 
felicidade?

Pois o amor ao dinheiro é raiz 
de todos os males. Algumas 
pessoas, por cobiçarem o 
dinheiro, desviaram-se da fé e se 
atormentaram a si mesmas com 
muitos sofrimentos

1Tm 6:10 – NVI

Como seria sua vida se você tivesse 
tempo e muito dinheiro? Se você tivesse 

tanto dinheiro que pudesse fazer tudo o que viesse à 
sua mente, no momento que desejasse? Como seria?

Quebra-gelo
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Vale a pena discutir!

Vamos conversar a respeito?

Ter muito dinheiro está longe de ser um problema para o ser humano. O pro-
blema está em não saber como administrá-lo. Jamais podemos colocar no dinheiro 
a culpa pelos atalhos que pegamos na vida. O apóstolo Paulo, ao escrever para o 
jovem Timóteo, faz um alerta importante: “o amor ao dinheiro é a raiz de todos os 
males”. Observem que ele não diz que o amor ao dinheiro “pode ser” a raiz de todos 
os	males.	Mas	afirma	que	o	amor	ao	dinheiro	“é”	a	raiz	de	todos	os	males.	Veja	tam-
bém que a questão não está no dinheiro (ele não tem culpa de nada). O problema 
está no amor que nutrimos por ele. 

O apóstolo faz-se muito claro quando diz que algumas pessoas (não todas) 
desviam-se da fé e sofrem. Por vezes, os cristãos olham para o dinheiro e falam 
como se ele fosse o vilão da história. Olhemos para nós mesmos! Deus é o dono 
de todas as coisas, dEle provém tudo o que temos. É a Deus que devemos amar, é 
a Ele que devemos seguir. Se isso acontecer, o dinheiro será para nós uma bênção.

1. O dinheiro sozinho traz felicidade? (Hb 13:5; Sl 112:5-6).

2. Quando o dinheiro passa a ser um problema? (Mt 6:24).
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Discutir para crescer

3. O dinheiro só é problema quando falta? (Lc 18:24)

4. Qual deve ser nossa postura com relação ao dinheiro? (Dt 8:17,18)

É fato que todos nós desejamos ter uma vida abastada e, como já discutimos, 
não há nenhum problema nisso. O cristão deve traçar metas, fazer planos e se es-
forçar para atingi-los. No entanto, precisa ter em mente que “muitos são os planos 
no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor” (Pv 19:21 – 
NVI).	Manter-se	fiel	e	submisso	à	vontade	de	Deus	é	o	que	nos	permite	compreen-
der que o dinheiro, por si só, não traz felicidade, mas uma vida conduzida de acordo 
com os princípios Bíblicos, isso sim, pode nos fazer felizes. 

Enquanto os homens dizem para você estudar, trabalhar muito, ganhar muito 
dinheiro e desfrutar em viagens, roupas, joias, carros, celulares, bonés, tênis, bolsas 
etc., a Bíblia diz: “Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que 
vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada” (Hb 13:16 – NVI). Paulo escreve 
aos Efésios sobre isso e alerta: “[...] trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para 
que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade” (Ef 4:28 – NVI).
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Não seja escravo do dinheiro. Não deixe o desejo de ter coisas e acumu-
lar riquezas dominar sua vida. Reconheça que o dinheiro nada mais é que um 
instrumento que recebemos de Deus para cumprirmos a missão de pregar o 
evangelho e ajudar o próximo. Não podemos chegar ao ponto de sermos escra-
vos do dinheiro, com uma vida cheia de dívidas e longe de Deus, sendo movidos 
pela inveja e pela ganância. O dinheiro não pode ser nosso “senhor”. Busque em 
Deus sua felicidade!

#ficaadica

Minha iDentidade
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ESTUDO 5

Eu, um escravo?

Ninguém pode servir a dois 
senhores; pois odiará a um e 
amará o outro, ou se dedicará a um 
e desprezará o outro. Vocês não 
podem servir a Deus e ao Dinheiro

Mt 6:24 – NVI

Há quem pense que o dinheiro não  
traz felicidade, manda buscar.  

Você acredita que o dinheiro pode dar verdadeira  
satisfação? Você se considera um escravo do  

dinheiro ou um chefe dele?

Quebra-gelo
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Vale a pena discutir!

Vamos conversar a respeito?

Riquezas e bens são dádivas de Deus (Ec 5:19), porém, independentemen-
te de sermos ricos ou pobres, o grau de importância e a forma como tratamos 
o dinheiro, demonstra o que ele realmente é em nossa vida. Ou dominamos o 
dinheiro, ou ele nos domina. Tomamos frente da situação, e o dinheiro nos trará 
grandes benefícios, caso contrário, seremos por ele controlados e estaremos em 
grande enrascada.

O jovem rico, descrito em Mateus 19:16-24, tentou impressionar Jesus com o 
seu desempenho religioso, mas quando Cristo o aconselhou a desistir de suas ri-
quezas para ganhar a vida eterna, ele optou por seus bens materiais, revelando as-
sim que o dinheiro era prioridade em sua vida. Esse é um triste exemplo de alguém 
que deixou o dinheiro ser o seu senhor, um patrão cruel que escraviza e oprime. O 
dinheiro é “um bom servo, mas um péssimo patrão” (LOPES, 2009, p. 8). 

1. Leia 1Timóteo 6:10 e discuta com o grupo os problemas que o apego ao 
dinheiro pode proporcionar.

2. O amor ao dinheiro tem transformado pessoas em seres gananciosos, 
avarentos,	autossuficientes,	sedentos	por	poder,	orgulhosos	e	inseguros	
financeiramente.	Com	base	em	Provérbios 16:8; 22:1; 30:8-9, descreva os 
conselhos da Palavra de Deus para superarmos essa armadilha. 
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Discutir para crescer

3. Leia Mateus 6:33; 16:26 e  comente com o grupo sobre a importância de 
priorizar o reino de Deus e Sua justiça.

4. Riquezas e bens são dádivas de Deus (Ec 5:19; Dt 8:17-18). É possível ser rico 
sem amar o dinheiro? (1Tm 6:17) 

O dinheiro será bênção em nossas vidas se o ganharmos honestamente, se o 
administrarmos sabiamente e o distribuirmos generosamente. Não é pecado ser 
rico, o grande problema é o amor ao dinheiro, que consequentemente gera a ga-
nância, a avareza, o materialismo, o consumismo, entre outros malefícios. O desejo 
descontrolado pelo dinheiro transforma o ser humano em um escravo ambicioso, 
que por estar preso, torna-se insensível a ponto de negociar seus princípios, vender 
seus valores, tornar-se cúmplice da corrupção e até abrir mão da própria fé. 

O apego ao dinheiro tem sido uma tragédia na vida de muitos e, como se não 
bastasse, tem distanciado outros tantos da presença de Deus. Pelo dinheiro, há 
quem abandone a família, se corrompa, exponha o corpo, negue a Cristo. O dinheiro 
é perigoso! “Ele pode dar roupas, mas não beleza; pode dar prazeres, mas não paz; 
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Estude, trabalhe, corra atrás de seus ideais, ganhe seu dinheiro, prospere, 
mas	jamais	se	deixe	escravizar	por	ele.	Confie	em	Deus,	pois	Ele	“suprirá	todas	
as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo 
Jesus” (Fl 4:19 – NVI). “Lembrem-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhes 
dá a capacidade de produzir riqueza” (Dt 8:18a – NVI). Deixemos de lado a pre-
potência	e	autossuficiência	e	sejamos	sempre	gratos	ao	nosso	Criador.

#ficaadica

Minha iDentidade

pode dar casa, mas não uma família; pode dar remédios, mas não saúde; pode dar 
bajuladores,	mas	não	amigos;	pode	dar	gratificação	sexual,	mas	não	amor;	pode	
dar um bonito funeral, mas não a vida eterna” (LOPES, 2014, p. 139).
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ESTUDO 6

Quem guarda 
sempre tem!

Quem planeja com 
cuidado tem fartura, 
mas o apressado acaba 
passando necessidade

Pv 21:5 – NTLH

Você é jovem, 
mas como se imagina 

daqui a 20 anos?

Quebra-gelo
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Vale a pena discutir!

Vamos conversar a respeito?

As formigas são os insetos mais numerosos do mundo. Elas são tão frágeis 
que, sem que percebamos, podem ser facilmente esmagadas por nossos pés. Sa-
lomão, com sua admirável sabedoria e conhecimento, observou que elas, apesar 
de serem tão pequenas, são também muito sábias: “As formigas não são um povo 
forte; todavia, no verão preparam a sua comida” (Pv 30:24-25). No verão elas tra-
balham bastante, não só para seu sustento, mas também para estocar todo o ali-
mento possível para o período do inverno.

Além das formigas, na Bíblia encontramos outro grande exemplo de uma 
boa administração que promove provisão. Esse exemplo está registrado em Gê-
nesis 41:34-36. No texto, observamos que José recomendou ao Faraó que no-
measse administradores para que recolhessem a quinta parte de toda a colheita 
do Egito, durante os sete anos de fartura. Esses mantimentos serviriam como 
reserva para os sete anos de fome que haveria no Egito (DAYTON, 2015). José 
nos deixou esta importante lição: problemas futuros podem ser evitados com 
atitudes tomadas no presente.

1. Qual outro exemplo de boa administração é encontrado na vida de José? Use 
Gênesis 39:4, se achar necessário.

2. Poupar e economizar são palavras-chave em tempos de crise. No entanto, será 
que só na crise é que devemos praticá-las? Que atitude podemos tomar para 
aplicar esses conceitos no nosso dia a dia?
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3. Uma	boa	administração	é	garantia	de	um	futuro	financeiramente	melhor.	Você	
concorda	com	esta	afirmação?	Comente	com	a	classe.

4. Você acredita que é possível economizar dinheiro mesmo não ganhando 
muito?	Qual	o	segredo	para	isso?	Se	quiser,	volte	a	refletir	sobre	o	exemplo	da	
formiga.

Vivemos numa sociedade consumista e imediatista, onde há uma supervalo-
rização do presente. As pessoas estão tão preocupadas em satisfazer suas ne-
cessidades no “agora”, que o cenário mais provável é que no futuro isso gere um 
resultado desastroso. Diante desta realidade, a receita para uma vida sábia de equi-
líbrio	financeiro	é	uma	só:	prepare-se!	(ANDRADE,	2015).	Assim como as formigas, 
também precisamos nos preocupar e nos preparar para o futuro.

A Bíblia nos ensina que é sábio economizar (DAYTON, 2010). “O homem 
de bom senso economiza, e tem sempre bastante comida e dinheiro em sua 
casa; o tolo gasta todo o seu dinheiro assim que o recebe” (Pv 21:20 – BV). 
Não seja ingênuo pensando que o “momento bom” que vive agora durará para 
sempre! É uma conta bem simples de se fazer: se você guarda dinheiro (mesmo 
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De cara, fomos questionados sobre como nos veríamos daqui a 20 anos. A 
resposta não é simples, e ela passa pela concretização de vários sonhos. Então, 
não perca o foco: sonhar é bom, mas planejamento e boa administração são 
essenciais para se chegar aos objetivos.

#ficaadica

Minha iDentidade

que um pouquinho só por mês), com o passar do tempo você terá uma quantia 
separada para então comprar aquilo que você precisa, ou até mesmo lidar com 
uma emergência inesperada.
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ESTUDO 7

O deus Mamon

[...] Não se pode servir a 
Deus e a Mamon

(Lc 16:13b – JFA – RC)

Qual a relação que você 
tem com o dinheiro? Você 

consegue dominar ele?

Quebra-gelo
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Vale a pena discutir!

Vamos conversar a respeito?

Ao lermos a Bíblia, podemos constatar que dentre as parábolas contadas por 
Jesus, dezesseis delas tem relação com o dinheiro. Na verdade, Jesus falou mais 
sobre dinheiro do que quase todos os outros assuntos. O texto do evangelho de 
Lucas 16:13, “...Não podeis servir a Deus e ao dinheiro” está inserido em uma des-
sas parábolas, nele, Jesus trata o dinheiro ou as riquezas (Mamon) como um deus, 
deixando claro que se Deus é nosso Senhor, o dinheiro será nosso servo, e usare-
mos os recursos segundo a vontade de Deus, ao contrário, nos tornaremos servos 
do dinheiro, e o dinheiro é um senhor cruel!

Quando nos relacionamos com o dinheiro à nossa maneira, seguindo somente 
o	desejo	do	coração,	então	o	dinheiro	acaba	ficando	na	posição	de	dominador,	e	
nesse aspecto, seu senhorio é implacável e destruidor. O texto de I Timóteo 6:10, 
narra o seguinte: “[...] Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da 
fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos.” Preste atenção, al-
guns que antes tinham recebido a liberdade da condenação do pecado, aceitado 
o plano de salvação, recebido o Espírito Santo, agora sobre o senhorio do dinheiro 
abandonam a fé, trocam a eternidade pela temporalidade.

1. Você acredita que o dinheiro pode tornar-se um deus na vida das pessoas?  
Por quê?

2. Pare	e	reflita	por	alguns	minutos.	Você	acha	que	está	preparado	para	
administrar o dinheiro à luz da Bíblia Sagrada?
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3 – Quem é o seu verdadeiro Deus? Como este entendimento poderá mudar seu 
estilo de vida?

4 – O desejo exagerado pelo dinheiro pode levar a pessoa a perder a salvação? 
Você reconhece que o Senhor gostaria que algo fosse mudado em seu estilo de 
vida?

Nem sempre temos uma boa relação com o dinheiro (Mamon), visto que muitas 
vezes temos um apego excessivo, beirando a avareza. O dinheiro tem seu lugar 
em nossas vidas e nada melhor do que ele para satisfazer nossas necessidades 
pessoais, bem como para comprar aquilo que gostamos. Porém, a falta de conten-
tamento tem trazido inúmeros prejuízos para as pessoas, pois vivemos num mundo 
em	que	o	“ter”	é	mais	importante	do	que	o	“ser”.	Influenciados	pelo	status,	pelas	grifes	
e modismo, muitos tentam manter um padrão de vida e satisfação dos desejos não 
condizentes	com	sua	renda	familiar.	Você	já	parou	para	pensar	no	poder	de	influência	
que agentes externos podem ter sobre a sua vida? Será que você veio ao mundo para 
influenciar	pessoas	ou	ser	influenciado?	Se	vamos	ser	seguidores	genuínos	de	Cristo,	
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No livro de Eclesiastes 3:1, assim está escrito: “Há um tempo certo para 
cada coisa” (BV). É possível observar que aqueles que procuram o dinheiro em 
primeiro	 lugar	e	que	tem	urgência	em	ficar	ricos, não costumam ir tão longe 
quanto os que querem fazer um bom trabalho, que têm um sonho e se dedicam 
a ele. Portanto, assuma o compromisso de ter Deus em primeiro lugar, visto que 
as demais coisas ele dará ao seu tempo.

#ficaadica

Minha iDentidade

devemos transferir a Jesus o título de proprietário de tudo que possuímos ou iremos 
possuir	(dinheiro,	casas,	carros,	objetos	pessoais,	carreira	profissional	etc.).	O	texto	de	
Lucas 14:33 recomenda: “Assim ninguém pode ser meu discípulo se primeiro não 
resolver abrir mão de todas as outras coisas, por mim (VIVA).” Para poder viver, é 
preciso entender que é Ele quem manda.
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ESTUDO 8

Independência 
com dependência

A bênção do Senhor 
traz riqueza, e não 
inclui dor alguma

Pv 10:22 – NVI

Você se considera uma pessoa  
financeiramente	independente?	 

Se “não” o que falta para isso acontecer em sua vida? 
Muitos fazem de tudo para ter uma boa condição 

financeira,	mas	esquecem	de	colocar	Deus	neste	projeto. 
O que você pensa sobre isso?

Quebra-gelo
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Vale a pena discutir!

Vamos conversar a respeito?

O sábio Salomão alerta para o fato de que não vale a pena ter prosperidade sem 
a benção do Senhor. A proposta é independência com dependência. Isto é, você deve 
buscar	a	sua	independência	financeira,	contudo,	não	deve	abrir	mão	de	depender	de	
Deus, permitindo que Ele continue sendo o Senhor de tudo em sua vida, inclusive de 
suas	finanças.	Provérbios	10:22	aponta	essa	direção.	Há	três	expressões	importantes	
neste texto. A primeira expressão é: “a bênção do Senhor”. Seu significado é “ter o 
favor divino ou graça”. Neemias falou desta benção da seguinte forma: “[...] a bondosa 
mão de Deus estava sobre mim” (Ne 2:8). Se Deus não estiver conosco, estamos per-
didos,	pois	se	ele	não	edificar	a	casa,	em	vão	trabalham	os	que	a	edificam	(Sl	127:1).

A segunda expressão importante é: “traz riqueza” ou “enriquece”. Aqui, trata-
-se da verdadeira prosperidade, segundo a Bíblia. Esta não diz respeito tanto a ter 
dinheiro, mas sim, contar com a presença de Deus na vida e na família, desfrutar paz 
no coração e alegria no viver (Sl 128:1-4). Há pessoas que tem dinheiro, mas não 
tem alegria e nem paz (Pv 13:7; Lc 12:15).

Por	fim,	veja	a	terceira	expressão:	 “não	 inclui	dor	alguma”.	O	ensino	é	que	a	
benção de Deus não acrescenta consequências ruins. Muitos são os que por um 
projeto de vida perdem a família e a saúde. As riquezas sem a benção de Deus 
produzem	aflições	(Ec	5:10-13),	principalmente,	se	adquiridas	ilicitamente.	Por	isso,	
o melhor a fazer é ter Deus nos abençoando, assim, podemos alcançar sucesso 
profissional	e	a	independência	financeira	com	alegria	e	sem	dor.		

1. Que alerta podemos encontrar nas palavras de Salomão, em Provérbios 10:22? 
O	que	significa	buscar	“independência	com	dependência”?
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2. O	que	significa	a	expressão	“A	bênção	de	Deus”?	Você	tem	buscado	essa	
bênção	em	projetos	financeiros?	Tem	percebido	“a	bondosa	mão	de	Deus”	sobre	
você, igual em Neemias 2:8 e Salmo 127:1?

3. A expressão “traz riqueza” deve ser vista pelo foco da verdadeira prosperidade. 
Fale sobre isso com base em Salmos 128:1-4, Provérbio 13:7 e Lucas 12:15. Você 
conhece alguém que tem dinheiro, mas não tem paz?

4. A	benção	de	Deus	nas	finanças	não	acrescenta	dor	e	sofrimento.	Existem	
pessoas que fazem tudo por dinheiro e pagam um preço alto como consequência. 
Comente isso com base em Eclesiastes 5:10-13 e Marcos 8:36. 

As coisas mais importantes da vida são exatamente aquelas que o dinheiro 
não pode comprar. A verdadeira riqueza não está nas coisas materiais.

A prosperidade resultante apenas do dinheiro é falsa, passageira, ilusória e 
não satisfaz nossos anseios mais profundos. Mas a prosperidade que vem de Deus 
é perfeita. É contar com a presença, a amizade e a benção dEle sobre você e sua 
família. É ter paz no coração e satisfação na vida. Contudo, lembre-se que para 
desfrutar da tão preciosa benção do Senhor, é preciso, antes de tudo, que Deus, 



iDentidade Financeira40

Devo	 buscar	 a	 independência	 financeira	 sem	 jamais	 esquecer	 que	 de-
pendo de Deus. Realmente, não vale a pena buscar ou ter uma boa condição 
financeira,	se	Ele	não	estiver	neste	projeto.	Sem	a	sua	bondosa	mão	sobre	mi-
nha vida, estou perdido e toda conquista é ilusória. Por isso, Deus, o verdadeiro 
dono	de	tudo,	é	o	Senhor	da	minha	vida,	inclusive	das	minhas	finanças.

#ficaadica

Minha iDentidade

de	fato,	seja	o	Senhor	de	nossas	finanças.	 Isso	implica	em	seguir	as	orientações	
de Sua Palavra. O dinheiro deve ser conquistado de forma honesta, administrado 
com sabedoria e distribuído com generosidade. Ajude os necessitados e contribua 
fielmente	com	a	obra	do	Senhor.	Honre	a	Deus	com	seus	bens	materiais.	Este	é	
caminho da independência com dependência.
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