
 

DINHEIRO  

 

A bíblia fala mais em dinheiro (bens, riquezas, o que fazer com ela, abençoar etc) que sobre 

muitos outros tópicos. 

 

Jesus falou muito sobre dinheiro, riquezas, bens etc.... 

 

Quando eu comecei a ver a igreja, umas das 1 coisas que eu aprendi sobre a palavra de 

DEUS foi de idolatria, perdão, amor e ….......dinheiro 

 

A Cristina frequentava a igreja depois de nos casar mas eu não 

 

Até um dia eu decidi ir a uma reunião....... 

 

Comecei aprender de idolatria, perdão, amor e ….......dinheiro 

 

Lembra-me quando comecei a dar as minhas ofertas na igreja.  

 

VERSICULO CHAVE -  

2 COR 9:7 

 7 Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por 

necessidade; porque Deus ama ao que dá com alegria.  

 

 

 

Porquê que a Bíblia nos fala tanto sobre DINHEIRO 

 

Porque aquilo que fizemos com o nosso dinheiro diz muito sobre quem esta em 1 lugar na 

nossa vida 



 

 

Hoje vamos falar de: 

 3 coisas que não devimos fazer com dinheiro 

 3 coisas que devíamos fazer com o nosso dinheiro 

 

 

3 coisas que não devimos fazer com dinheiro 

 

 

1. Não amar o dinheiro  

 

O dinheiro seduz – Marcos 4:18 18 E os outros são os que recebem a semente entre 

espinhos, os quais ouvem a palavra; 19 mas os cuidados deste mundo, e os enganos das 

riquezas, e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra, e fica infrutífera.  

As vezes pensamos assim - "eu gostava de ter aquela casa ou aquele Porsche" 

 

O dinheiro quer que você o ama 

 

1 Tim 6:10 

10 Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males; e nessa cobiça alguns se 

desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. 

 

Eclesiastes 5 

10 O que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro; e quem amar a abundância nunca 

se fartará da renda; também isso é vaidade.  

NTLH 

10 Quem ama o dinheiro nunca ficará satisfeito; quem tem a ambição de ficar rico nunca 

terá tudo o que quer. Isso também é ilusão.  

 



Hebreus 13:5 

5 Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes; porque ele 

disse: Não te deixarei, nem te desampararei.  

NTHL - 5 Não se deixem dominar pelo amor ao dinheiro e fiquem satisfeitos com o que 

vocês têm, pois Deus disse: “Eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei.”  

 

Deus é mais que suficiente. Ele nunca te deixarei. 

 

Nos precisamos de amar as pessoas e usar o nosso dinheiro com elas 

Não amar o dinheiro e usar as pessoas 

 

Nos precisamos de AMAR a DEUS e usar o nosso dinheiro com ELE 

E NÃO AMAR O DINHEIRO E USAR A DEUS 

 

NÃO PODEMOS USAR DEUS PARA O NOSSO GANHO 

 

 

3 coisas que não devimos fazer com dinheiro 

2. Não deseja ser rico  

 

1 Tim 6:9 

 9 Mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências 

loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína.  

 

O problema não é ser rico. É ter o desejo de ser rico. 

 

O rei David era rico. Mas ele desejava conhecer Deus mas e mas. 

 

O problema é quando não estamos contentes com aquele que temos e desejamos mais e mais 



 

Isso só mostra que no fundo, não estamos contentes com a nossa relação com DEUS e a nossa 

chamada. 

 

Arrogância = QUERO MAIS  

O Paulo dizia: 

Filipenses 4:12 

12 Sei estar abatido e sei também ter abundância; em toda a maneira e em todas as coisas, 

estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer 

necessidade. 13 Posso todas as coisas naquele que me fortalece. 

 

DEUS aqui esta a dizer que não importa da tuas circunstancias, Muito ou pouco, eu vou te 

fortalecer. 

 

Pergunta: 

Quem consegue fazer esta oração? 

Provérbios 30:7 

7 Duas coisas te pedi; não mas negues, antes que morra: 8 afasta de mim a vaidade e a 

palavra mentirosa; não me dês nem a pobreza nem a riqueza; mantém-me do pão da minha 

porção acostumada; 9 para que, porventura, de farto te não negue e diga: Quem é o 

Senhor? Ou que, empobrecendo, venha a furtar e lance mão do nome de Deus. 

NTHL - 7 Eu te peço, ó Deus, que me dês duas coisas antes de eu morrer: 8 não me deixes 

mentir e não me deixes ficar nem rico nem pobre. Dá-me somente o alimento que preciso 

para viver. 9 Porque, se eu tiver mais do que o necessário, poderei dizer que não preciso de 

ti. E, se eu ficar pobre, poderei roubar e assim envergonharei o teu nome, ó meu Deus. 

 

O mundo nos ensina que precisamos ter mais 

 

Confiança = Confiar em DEUS todos os dias. Dá-me somente o alimento que preciso para 

viver  

 

 



3 coisas que não devimos fazer com dinheiro 

3. Não se preocupe com dinheiro  

 

Somos ordenados a não se preocupar com dinheiro... 

Tão difícil as vezes 

Mateus 6:25 

25 Por isso, vos digo: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de 

comer ou pelo que haveis de beber; nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de 

vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo, mais do que a vestimenta? 26 

Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem segam, nem ajuntam em celeiros; e 

vosso Pai celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? 27 E qual de 

vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? 28 E, 

quanto ao vestuário, porque andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles 

crescem; não trabalham, nem fiam. 29 E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a 

sua glória, se vestiu como qualquer deles. 30 Pois, se Deus assim veste a erva do campo, 

que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens 

de pequena fé? 31 Não andeis, pois, inquietos, dizendo: Que comeremos ou que 

beberemos ou com que nos vestiremos? 32 (Porque todas essas coisas os gentios 

procuram.) Decerto, vosso Pai celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas;  

 

Quando fiquei desempregado, foi um tempo difícil.  

Tanto coisa passa pela cabeça, como homem....... 

Como filhos de DEUS, a nossa provisão vem de DEUS. 

 

Quando nos andamos cuidadosos com dinheiro, a provisão, sem querer, estamos a 

questionar a DEUS. Duvidar de DEUS 

1. Questionar / Duvidar o caráter de DEUS - Não tendes vós muito mais valor do que 

elas?  

2. Questionar / Duvidar  o poder de DEUS - homens de pequena fé?  

3. Questionar / Duvidar  o amor de DEUS - Decerto, vosso Pai celestial bem sabe que 

necessitais de todas essas coisas;  

 

 

3 coisas que deviamos fazer com o nosso dinheiro 



 

1. Dá generosamente e com alegria 

 

Deus nos deu o seu filho. Este ato foi um grande demostração de generosidade. 

Salmos 37:21 

21 O ímpio toma emprestado e não paga; mas o justo se compadece(é generoso) e dá.  

Você é JUSTO? Um Justo sempre dá  

 

2 COR 9:7 

 7 Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por 

necessidade; porque Deus ama ao que dá com alegria.  

 

Alguém pode dizer assim - "Se eu continuar a dar, se calhar eu fico sem dinheiro" 

 

Vamos ver alguns versículos neste capitulo  

6 E digo isto: Que o que semeia pouco pouco também ceifará; e o que semeia em 

abundância em abundância também ceifará. 7 Cada um contribua segundo propôs no seu 

coração, não com tristeza ou por necessidade; porque Deus ama ao que dá com alegria. 8 

E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre, 

em tudo, toda suficiência, superabundeis em toda boa obra,9 conforme está escrito: 

Espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. 

10 Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer também multiplicará a 

vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça; 11 para que em tudo enriqueçais 

para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus.  

NTHL - 6 Lembrem disto: quem planta pouco colhe pouco; quem planta muito colhe 

muito. 7 Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza 

nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. 8 E Deus pode dar muito mais do 

que vocês precisam para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam e ainda mais 

do que o necessário para fazerem todo tipo de boas obras. 9 Como dizem as Escrituras 

Sagradas: 

“Ele dá generosamente aos pobres, 

e a sua bondade dura para sempre.” 



10 E Deus, que dá a semente para semear e o pão para comer, também dará a vocês todas 

as sementes que vocês precisam. Ele fará com que elas cresçam e deem uma grande 

colheita, como resultado da generosidade de vocês. 11 Ele fará com que vocês sejam 

sempre ricos para que possam dar com generosidade – Ajudar a Igreja, irmões etc..... E 

assim muitos agradecerão a Deus a oferta que vocês estão mandando por meio de nós. 

 

Provérbios 11:24 

 24 Alguns há que espalham, e ainda se lhes acrescenta mais; e outros, que retêm mais do 

que é justo, mas é para a sua perda. 25 A alma generosa engordará, e o que regar também 

será regado. 

NTHL - 24 Algumas pessoas gastam com generosidade e ficam cada vez mais ricas; outras 

são econômicas demais e acabam ficando cada vez mais pobres. 

25 Quem é generoso progride na vida; quem ajuda será ajudado. 

 

Uma pergunta: Nos damos porque queremos alguma coisa de volta? 

R: Não. Deus nos transformou e quer que sejamos generosos, obediência etc..... 

 

Alguém pode dizer assim - "mas eu não tenho muito. Será que DEUS aceita?" 

Resposta: 

2 COR 8:12 

12 Porque, se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem e não 

segundo o que não tem.  

Prontidão - Diligência acompanhada de boa vontade. 

 

NTHL - 12 Porque, se alguém quer dar, Deus aceita a oferta conforme o que a pessoa tem. 

Deus não pede o que a pessoa não tem. 

 

 

Jesus falou uma vez aos discípulos acerca de dar e Lucas guardou no coração e escreveu 

novamente aqui em Atos  

Atos 20:35 



35 Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os 

enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: Mais bem-aventurada coisa é 

dar do que receber. 

 

 

Quando alguém esta a passar uma dificuldade financeira, muitos falam neste versículo em 

filipenses. 

Filipenses 4:19 

19 O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, 

por Cristo Jesus.  

 

Paulo só falava assim porque os irmãos desta igreja semeava em Paulo constantemente que 

ele tinha toda a certeza daquele que estava a falar. Eram generosos  

 

3 coisas que deviamos fazer com o nosso dinheiro 

 

2. Ser fiel com aquele que tem 

 

 

Lucas 16:10 

10 Quem é fiel no mínimo também é fiel no muito; quem é injusto no mínimo também é 

injusto no muito. 11 Pois, se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as 

verdadeiras? 12 E, se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? 13 Nenhum 

servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro ou se 

há de chegar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom. 

Ser fiel com as nossas riquezas.  

Orar quando temos um Projeto 

confiará as verdadeiras? -  

 

 

 



 

3 coisas que deviamos fazer com o nosso dinheiro 

 

3. Focar na nossa chamada e não o nosso dinheiro 

 

Cada vez lembramos que temos este ou aquilo........ 

 

Mateus 6:33 

 

Não é a vontade de DEUS que estamos sempre preocupados com dinheiro ou com 

provisão. 

 

Eclesiastes 2:26 

26 Porque ao homem que é bom diante dele, dá Deus sabedoria, e conhecimento, e 

alegria; mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte, e amontoe, e o dê ao bom 

perante a sua face. Também isso é vaidade e aflição de espírito. 

 

Quando o nosso foco esta em DEUS e a nossa chamada, a nossa vida financeira vai ser 

uma aventura. 

 

Uma aventura por vezes que não faz sentido 

 

No passado, ouvimos assim........."dá irmão acima daquele que tem" 

 

É verdade que  "Deus não pede o que a pessoa não tem." 

 

Mas eu acredito que ao longo da vida, Ele nos prova...........o quê que esta no teu coração? 

 

Eu pensava que este era uma heresia....... 

2 COR 8 



Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia; 2 

como, em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo, e como a sua 

profunda pobreza superabundou em riquezas da sua generosidade. NTHL - 2 Os irmãos 

dali têm sido muito provados pelas aflições por que têm passado. Mas a alegria deles foi 

tanta, que, embora sendo muito pobres, eles deram ofertas com grande generosidade. 3 

Afirmo a vocês que eles fizeram tudo o que podiam e mais ainda.3 Porque, segundo o seu 

poder (o que eu mesmo testifico) e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, 4 

pedindo-nos com muitos rogos a graça e a comunicação deste serviço, que se fazia para 

com os santos. 5 E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também a si 

mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus;6 de 

maneira que exortamos a Tito que, assim como antes tinha começado, assim também 

acabe essa graça entre vós. 7 Portanto, assim como em tudo sois abundantes na fé, e na 

palavra, e na ciência, e em toda diligência, e em vosso amor para conosco, assim também 

abundeis nessa graça. 

8 Não digo isso como quem manda, mas para provar, pela diligência dos outros, a 

sinceridade do vosso amor; 9 porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, 

sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que, pela sua pobreza, enriquecêsseis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 


