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DINHEIRO, UM ASSUNTO ESPIRITUAL

O QUE A BÍBLIA DIZ SOBRE O DINHEIRO
A Bíblia é muito clara quanto o perigo do dinheiro
se ele entrar no coração, apesar de ser necessário

riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá
todas as coisas para delas gozarmos”, 1Tm 6.17.

para o convívio em sociedade o dinheiro é algo
muito perigoso, pois faz o homem muitas vezes se

O amor ao dinheiro é a raiz dos males:

corromper, se vender, pecar, amar o poder acima de

“Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie

tudo, etc, porém, ele pode ser benção se o homem

de males; e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e

controla-lo e não se deixar ser controlado por ele.

se traspassaram a si mesmos com muitas dores”, 1Tm

Vejamos o que a Bíblia diz sobre o dinheiro e as

6.10.

riquezas:
Acumular dinheiro não é sinal de felicidade:
O amor ao dinheiro cria homens gananciosos:
“O que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro;

“Há mal que vi debaixo do sol e atrai enfermidades:
as riquezas que os seus donos guardam para o próprio

e quem amar a abundância nunca se fartará da renda;

dano. Porque as mesmas riquezas se perdem por

também isso é vaidade”, Ec 5.10.

qualquer má aventura; e, havendo algum filho, nada
fica na sua mão. Como saiu do ventre de sua mãe, assim

O amor ao dinheiro cria homens insatisfeitos:

nu voltará, indo-se como veio; e nada tomará do seu

“Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-

trabalho, que possa levar na sua mão”, Ec 5. 13-15.

vos com o que tendes; porque ele disse: Não te deixarei,
nem te desampararei”, Hb 13.5.

A verdadeira riqueza não está em acumular e sim
na capacidade de doar:

O dinheiro só tem valor para quem o ganha
honestamente:
“A fazenda que procede da vaidade diminuirá, mas
quem ajunta pelo trabalho terá aumento”, Pv 13.11.

“Vindo, porém, uma pobre viúva, depositou duas
pequenas moedas, que valiam cinco réis. E, chamando
os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo
que esta pobre viúva depositou mais do que todos os
que depositaram na arca do tesouro; porque todos

Não só pode colocar a confiança no dinheiro:

ali depositaram do que lhes sobejava, mas esta, da

“Manda aos ricos deste mundo que não sejam

sua pobreza, depositou tudo o que tinha, todo o seu

altivos, nem ponham a esperança na incerteza das

sustento”, Mc 12. 42-44.
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