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Mantenham seus 
pensamentos nas 

coisas do alto e não 
nas coisas terrenas.

Cl 3.2

Assim, façam morrer tudo o 
que pertence à natureza 

terrena de vocês: 
imoralidade sexual, 

impureza, paixão, desejos 
maus e a cobiça, que é

idolatria. 
Cl 3.5

É por causa dessas 
coisas que vem a ira
de Deus sobre os que 

vivem na 
desobediência, 

Cl 3.6

7 as quais vocês 
praticaram no passado, 

quando costumavam 
viver nelas. 8 Mas agora 
abandonem todas estas 

coisas... 
Cl 3

A realidade do 
relacionamento do 

homem com o dinheiro 
além de efêmera 

repercute na vida pela 
eternidade.
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Lições do Senhor Jesus 
sobre a relação do 

homem com o 
dinheiro com suas 

repercussões eternas. LiLiçãção 1o 1
Dinheiro traz seguranDinheiro traz segurançça enganosaa enganosa

SeguranSegurançça da riquezaa da riqueza

“Havia um homem 
rico que se vestia de 
púrpura e de linho 
fino e vivia no luxo 
todos os dias.

Lc 16.19

20 Diante do seu portão fora 
deixado um mendigo 

chamado Lázaro, coberto de 
chagas; 21 este ansiava comer 
o que caía da mesa do rico. 

Em vez disso, os cães vinham 
lamber as suas feridas.

Lc 16

16 Então lhes contou esta 
parábola: “A terra de certo 
homem rico produziu muito 
bem. 17 Ele pensou consigo 
mesmo: ‘O que vou fazer? 

Não tenho onde armazenar 
minha colheita’. 

Lc 12
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“Então disse: ‘Já sei o que 
vou fazer. Vou derrubar os 
meus celeiros e construir 

outros maiores, e ali 
guardarei toda a minha 

safra e todos os meus bens. 

Lc 12.18

E direi a mim mesmo: 
Você tem grande 

quantidade de bens, 
armazenados para muitos 

anos. Descanse, coma, 
beba e alegre-se’.

Lc 12.19

“Contudo, Deus lhe disse: 
‘Insensato! Esta mesma 
noite a sua vida lhe será

exigida. Então, quem 
ficará com o que você

preparou?’
Lc 12.20 Limite do tempoLimite do tempo

“Chegou o dia em que o 
mendigo morreu, e os 
anjos o levaram para 

junto de Abraão. O rico 
também morreu e foi 

sepultado. 
Lc 16.22

No Hades, onde estava 
sendo atormentado, ele 

olhou para cima e viu 
Abraão de longe, com 
Lázaro ao seu lado.

Lc 16.23
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LiLiçãção 2 o 2 
Dinheiro propDinheiro propõõe falsos deusese falsos deuses O deus evidenteO deus evidente

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

Lc 16.13 O deus ocultoO deus oculto

Ordene aos que são ricos no 
presente mundo que não 

sejam arrogantes, nem 
ponham sua esperança na 

incerteza da riqueza, mas em 
Deus, que de tudo nos provê

ricamente, para a nossa 
satisfação. 1 Tm 6.17

LiLiçãção 3 o 3 
O uso do dinheiro define aspectos da vida O uso do dinheiro define aspectos da vida 

na eternidadena eternidade
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DecepDecepçãçãoo

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

Lc 16.13

Os fariseus, que 
amavam o dinheiro, 
ouviam tudo isso e 

zombavam de Jesus.

Lc 16.14

“Chegou o dia em que o 
mendigo morreu, e os 
anjos o levaram para 

junto de Abraão. O rico 
também morreu e foi 

sepultado. 
Lc 16.22

No Hades, onde estava 
sendo atormentado, ele 

olhou para cima e viu 
Abraão de longe, com 
Lázaro ao seu lado. 

Lc 16.23

Então, chamou-o: ‘Pai Abraão, 
tem misericórdia de mim e 
manda que Lázaro molhe a 
ponta do dedo na água e 
refresque a minha língua, 

porque estou sofrendo muito 
neste fogo’. 

Lc 16.24
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“Mas Abraão respondeu: ‘Filho, 
lembre-se de que durante a sua 
vida você recebeu coisas boas, 
enquanto que Lázaro recebeu 
coisas más. Agora, porém, ele 
está sendo consolado aqui e 
você está em sofrimento.

Lc 16.25 RecepRecepçãção calorosao calorosa

3 “O administrador disse consigo 
mesmo: ‘Meu senhor está me 

despedindo. Que farei? Para cavar 
não tenho força, e tenho vergonha 

de mendigar. 4 Já sei o que vou fazer 
para que, quando perder o meu 

emprego aqui, as pessoas me 
recebam em suas casas’.

Lc 16

5 “Então chamou cada um dos 
devedores do seu senhor. Perguntou 
ao primeiro: ‘Quanto você deve ao 

meu senhor?’ 6 ‘Cem batos de 
azeite’, respondeu ele. “O 

administrador lhe disse: ‘Tome a sua 
conta, sente-se depressa e escreva 

cinqüenta’. 

Lc 16

7“A seguir ele perguntou ao segundo: 
‘E você, quanto deve?’ ‘Cem coros de 
trigo’, respondeu ele. “Ele lhe disse: 

‘Tome a sua conta e escreva oitenta’. 
8 “O senhor elogiou o administrador 
desonesto, porque agiu astutamente. 
Pois os filhos deste mundo são mais 

astutos no trato entre si do que os filhos 
da luz.

Lc 16

9 Por isso, eu lhes digo: usem a 
riqueza deste mundo ímpio para 

ganhar amigos, de forma que, quando 
ela acabar, estes os recebam nas 

moradas eternas. 10 “Quem é fiel no 
pouco, também é fiel no muito, e 

quem é desonesto no pouco, também 
é desonesto no muito.

Lc 16
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11 Assim, se vocês não forem dignos 
de confiança em lidar com as riquezas 

deste mundo ímpio, quem lhes 
confiará as verdadeiras riquezas? 
12 E se vocês não forem dignos de 
confiança em relação ao que é dos 
outros, quem lhes dará o que é de 

vocês?

Lc 16 ConclusConclusããoo

Os fariseus, que 
amavam o dinheiro, 
ouviam tudo isso e 

zombavam de Jesus.

Lc 16.14

Ele lhes disse: “Vocês são os que 
se justificam a si mesmos aos 
olhos dos homens, mas Deus 

conhece os corações de vocês. 
Aquilo que tem muito valor 

entre os homens é detestável 
aos olhos de Deus”.

Lc 16.15

E além disso, entre vocês e 
nós há um grande abismo, 

de forma que os que 
desejam passar do nosso 
lado para o seu ou do seu 

lado para o nosso não 
conseguem’. 

Lc 16.26

27 “Ele respondeu: ‘Então eu 
lhe suplico, pai: manda Lázaro 

ir à casa de meu pai, 28 pois 
tenho cinco irmãos. Deixa que 
ele os avise, a fim de que eles 

não venham também para este 
lugar de tormento’

Lc 16
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29 “Abraão respondeu: ‘Eles 
têm Moisés e os Profetas; que 

os ouçam’. 30 “ ‘Não, pai 
Abraão’, disse ele, ‘mas se 
alguém dentre os mortos 

fosse até eles, eles se 
arrependeriam’.

Lc 16

“Abraão respondeu: ‘Se não 
ouvem a Moisés e aos 
Profetas, tampouco se 

deixarão convencer, ainda 
que ressuscite alguém 
dentre os mortos’ “. 

Lc 16.31

Vocês estudam 
cuidadosamente as 

Escrituras, porque pensam 
que nelas vocês têm a vida 
eterna. E são as Escrituras 
que testemunham a meu 

respeito;
Jo 5.39

Como vocês sabem, 
filipenses, nos seus primeiros 

dias no evangelho, quando 
parti da Macedônia, nenhuma 

igreja partilhou comigo no 
que se refere a dar e receber, 

exceto vocês; 
Fp 4.15

pois encontrando-me 
em Tessalônica, vocês 
me mandaram ajuda 
não apenas uma vez, 

mas duas, quando tive 
necessidade.

Fp 4.16

Não que eu esteja 
procurando ofertas, 
mas o que pode ser 

creditado na conta de 
vocês.

Fp 4.17
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Recebi tudo e tenho mais que o 
suficiente. Estou amplamente 
suprido, agora que recebi de 

Epafrodito as ofertas que vocês 
enviaram. Elas são uma oferta 
de aroma suave, um sacrifício 
aceitável e agradável a Deus. 

Fp 4.18

O meu Deus suprirá
todas as necessidades de 

vocês, de acordo com 
suas gloriosas riquezas 

em Cristo Jesus

Fp 4.19


