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Introdução



Em que você confia?
19 Não acumulem para 
vocês tesouros na terra, 

onde a traça e a ferrugem 
destroem, e onde os ladrões 

arrombam e furtam. 

Mt 6



Em que você confia?
24 Ninguém pode servir a dois 

senhores; pois odiará 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



Confiabilidade das 
riquezas

Não acumulem para vocês 
tesouros na terra, onde a 

traça e a ferrugem destroem, 
e onde os ladrões arrombam 

e furtam. 

Mt 6



I
Quanto ao acúmulo de 

riquezas



Não acumular riquezas na 
terra19 Não acumulem para vocês 

tesouros na terra, onde a 
traça e a ferrugem destroem, 
e onde os ladrões arrombam 

e furtam. 

Mt 6



Não acumular riquezas na 
terra20 Mas acumulem para vocês 

tesouros nos céus, onde a 
traça e a ferrugem não 

destroem, e onde os ladrões 
não arrombam nem furtam.

Mt 6



Não acumular riquezas na 
terra

e disse:Saí nu do ventre da 
minha mãe,e nu partirei.O 
Senhor o deu, o Senhor o 

levou; louvado seja o nome 
do Senhor.

Jó 1.21



Não acumular riquezas na 
terraAs riquezas desaparecem 

assim que você as 
contempla; elas criam 

asas e voam como águias 
pelo céu.                        

Pv 23.5



Não acumular riquezas na 
terraNinguém pode servir a dois 

senhores; pois odiará 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



Acumule tesouro no céuMas acumulem para vocês 
tesouros nos céus, onde a 

traça e a ferrugem não 
destroem, e onde os ladrões 
não arrombam nem furtam.

Mt 6.20



Acumule tesouro no céu
10 Eu te busco de todo o 

coração; não permitas que eu 
me desvie dos teus 

mandamentos. 18 Abre os meus 
olhos para que eu veja as 

maravilhas da tua lei.

Sl 119



II
Quanto à
ansiedade



Não andeis ansiososPois os pagãos é que 
correm atrás dessas 

coisas; mas o Pai celestial 
sabe que vocês precisam 

delas.                    

Mt 6.32



Não andeis ansiosos
11 Não estou dizendo isso 

porque esteja 
necessitado, pois aprendi 

a adaptar-me a toda e 
qualquer circunstância.

Fp 4



Não andeis ansiosos12 Sei o que é passar necessidade 
e sei o que é ter fartura. Aprendi o 
segredo de viver contente em toda 

e qualquer situação, seja bem 
alimentado,seja com fome, tendo 
muito, ou passando necessidade. 

Fp 4



Não andeis ansiosos
13 Tudo posso 

naquele que me 
fortalece.

Fp 4



Busque o Reino de Deus
33 Busquem, pois, em 

primeiro lugar o Reino de 
Deus e a sua justiça, e 
todas essas coisas lhes 
serão acrescentadas.

Mt 6



Busque o Reino de Deus
34 Portanto, não se 

preocupem com o amanhã, 
pois o amanhã trará as suas 

próprias preocupações. Basta 
a cada dia o seu próprio mal.

Mt 6



Conclusão



Faça um planoAo homem pertencem os 
planos do coração,mas 

do Senhor vem a 
resposta da língua

Pv 16.1



Faça um plano
1 Se não for o Senhor o 

construtor da casa, será inútil 
trabalhar na construção. Se não 
é o Senhor que vigia a cidade, 
será inútil a sentinela montar 

guarda. 

Sl 127



Faça um plano
2 Será inútil levantar cedo e 
dormir tarde, trabalhando 

arduamente por alimento. O 
Senhor concede o sono 

àqueles a quem ele ama.

Sl 127



Faça um plano
6 Lembrem-se: aquele que 

semeia pouco, também 
colherá pouco, e aquele que 
semeia com fartura, também 

colherá fartamente.

2 Co 9



Faça um plano
7 Cada um dê conforme 

determinou em seu coração, 
não com pesar ou por 

obrigação, pois Deus ama 
quem dá com alegria.

2 Co 9



Faça um plano
8 E Deus é poderoso para fazer 
que lhes seja acrescentada toda 
a graça, para que em todas as 
coisas, em todo o tempo, tendo 
tudo o que é necessário, vocês 
transbordem em toda boa obra.

2 Co 9



Faça um planoMas os lavradores 
disseram uns aos outros: 

Este é o herdeiro. 
Venham, vamos matá-lo, 
e a herança será nossa.

Mc 12.7


