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LIÇÃO

O dinheiro pode trazer para nós bênção ou maldição, isto vai depender de como nós lidamos com ele. Certamente o Senhor 

tem bênçãos para nos dar, mas Ele é justo e dará a colheita segundo o plantio de cada um. 

Veja o que a Bíblia fala a respeito deste assunto:

O QUE A BÍBLIA FALA SOBRE DINHEIRO?
#conectou?

4º Trimestre de 2020: Ética Cristã: os desafios do comportamento 

na atualidade
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A ÉTICA CRISTÃ NAS FINANÇAS

BÊNÇÃO

Pode-se confiar dinheiro nas mãos de pessoas 

que não o amam, as quais apenas utilizam-no para 

comprar o necessário.

“Porém com eles se não fez conta do dinheiro 
que se lhes entregara nas suas mãos, porquanto 

procediam com fidelidade”, 2Rs 22.7.

Nosso dinheiro entregue com o coração puro, 

pode ajudar na reforma do templo de nossas igrejas, 

ou mesmo em algum projeto social. 

“E ajuntaram o dinheiro que se achou na Casa do 
Senhor e o deram nas mãos dos superintendentes 

e nas mãos dos que faziam a obra”, 2 Cr 34.17.

Jesus observa a verdade do coração de cada 

pessoa que entrega dinheiro em sua casa, e abençoa 

os que fazem de coração.

 

“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 depositaram do que lhes 
sobejava, mas esta, da sua pobreza, depositou tudo 

o que tinha, todo o seu sustento”, Mc 12.42-44.

MALDIÇÃO

O amor ao dinheiro poderá levar alguém a viver 

uma vida inteira em busca dele, sem que de fato en-

contre algo que o faça parar.

“O que amar o dinheiro nunca se fartará de dinhei-
ro; e quem amar a abundância nunca se fartará da 

renda; também isso é vaidade”, Ec 5.10.

Não podemos cair no engano de querer algo de 

Deus em troca de dinheiro. Deus não está interessado 

em grandes quantias de dinheiro, Ele está interessado 

em corações fiéis.

“Mas disse-lhe Pedro: O teu dinheiro seja contigo 
para perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se 

alcança por dinheiro”, At 8.20.

Nosso Deus é justo, portanto, não gosta de injus-

tiças. Ele promete que aquele que vende o justo por 

dinheiro, e o necessitado por algo em troca, certamen-

te receberá o seu castigo

“Assim diz o Senhor: Por três transgressões de 
Israel e por quatro, não retirarei o castigo, porque 

vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um 
par de sapatos”, Am 2.6.

A Ética Cristã é fundamental para lidar com o dinheiro, pois um dos princípios do Reino de Deus é a fidelidade!


