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Apresentação da Apostila 

  Caro Líder 

  Estamos alegres por poder ajudá-lo nesta caminhada de preparo de estudos 

bíblicos para as KOINONIAS. 

  Essa nova serie de estudo intitulada: A SABEDORIA E AS FINANÇAS: Quanto 

vale o seu dinheiro? terá uma duração de 4 estudos. Os sermões serão preparados pelo 

Pr.Vlademir Hernandes e material para as Koinonias pelo Pr. Wagner Fonseca. 

  Saiba que o nosso desejo é equipá-lo para o bom desempenho da obra do 

Senhor. Efésios 4. 12 “com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu 

serviço, para a edificação do corpo de Cristo, Até que todos cheguemos à unidade da fé e do 

pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da 

plenitude de Cristo,”.  

Sugestões para conduzir o Grupo Pequeno: 

 Chegada dos participantes – Saudação, Dinâmicas (Se você entender que é necessário).  

 Louvor – Com músicas e letras para que todos participem, neste momento é uma boa 

experiência ter as crianças presente. Letras de Música estarão sendo disponibilizadas no 

site da IBCU. http://www.ibcu.org.br/home/musicas. 

 Estudo – Apostila com o material, estudo e perguntas de reflexão para pequenos grupos. 

Aconselhável, para os participantes da Koinonia que frequentam o culto trabalhe com as 

perguntas de reflexão. 

 Pedidos de Oração – Este é momento de compartilhar pedidos de oração, gratidão, etc. 

 Versículo para Memorizar – Para cada estudo teremos um verso para ajudar na 

memorização. 

 Lanche – Algo simples, mas que possa ocorrer uma confraternização. 

 Dicas – Monte uma Escala de lanche, escala de quem ajuda com as crianças, etc. 

 Ajudas - No site www.ibcu.org.br – você poderá ter a gravação do sermão. Dúvida entre 

em contato Wagner Fonseca– wfonseca@ibcu.org.br - Fone – (19) 3289-4501 – de 

segunda a sexta no horário comercial. 

 O material não está “engessado”, esteja livre para usar da forma que mais 

coopere com o objetivo da Koinonia.  Bom trabalho que o Senhor possa ser conosco. 

Um Abraço 

Wagner Fonseca 

 

 

http://www.ibcu.org.br/
mailto:wfonseca@ibcu.org.br
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INTRODUÇÃO 

Será que o tema é relevante para mim?  

Aos endividados uma esperança e princípios 

Aos não endividados (sua prosperidade financeira pode na realidade evidenciar o seu 

fracasso espiritual). 

 

O Tema é relevante a TODOS. 

Temas abordados no decorrer dos domingos: 

15/04 = A Ilusão do Enriquecimento. 

22/04 = A Obtenção Sábia do Sustento. 

29/04 = A Tragédia do Endividamento. 

08/05 = A Utilização Sábia do Sustento. 

 

A Sedução Enganosa do Amor ao Dinheiro 

Mentalidade do Mundo: 

- Quem não tem, não vale... 

- Quem não tem, não pode... 

-Quem não tem, não "curte"... 

 

AFIRMAÇÃO TEOLOGICA: O desejo de enriquecer é uma ilusão enganosa e destrutiva. 

 

1Tm 6:9 Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos 
descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, 10, 
pois o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, 
desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. 11  Você, porém, 
homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e 
a mansidão. 
 

QUE CAMINHO SEGUIR? 

Caminho dos Iludidos, primeira aflição: As Quedas. 

 Cair em tentação: pecar 

Mandamentos: 

Ex 20:3 a 8 “Não terás outros deuses além de mim... Não farás nem adorarás imagens... Não 
tomarás o nome do Senhor em vão... Guardarás o sábado para o Senhor...”. 
 

Cl 3:5 “fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, 
desejo maligno e a avareza, que é idolatria;”. 

 

O relacionamento com Deus é violado. 

Quem é o seu Deus?  

Mt 6:24 “... ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro ou 
se dedicará a um e desprezará o outro. não podeis servir a deus e a Mamom.”. 

A quem amar? A Quem odiar? 

A quem se dedicar? A quem desprezar? 

 

Divinização do Dinheiro: amado, reverenciado, sacrifícios por ele (saúde, família, ética), 

segurança e alegria. 
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Demais Mandamentos relacionais violados: Desonrar pai e mãe, Matar, Adulterar, 

Roubar, Mentir, Cobiçar. 

  

 Cair em ciladas 

Confiar no inconfiável 

Lc 12:15 Então, lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza; 
porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. 16  E lhes 
proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com 
abundância.17  E arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher 
os meus frutos?18 E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstrui-los-ei maiores e aí 
recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. 19  então, direi à minha alma: tens em 
depósito muitos bens para muitos anos; descansa, come, bebe e regala-te. 20 mas deuses lhe 
disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma; e o que tens preparado, para quem será? 21 
assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com deus. 

 

Saciar o insaciável  

Ec 5:10 quem ama o dinheiro jamais dele se farta; e quem ama a abundância nunca se farta da 
renda; também isto é vaidade. 

 

Esgotar-se pelo efêmero  

Pv 23:4 não te fatigues para seres rico; não apliques nisso a tua inteligência. 5 porventura, 
fitarás os olhos naquilo que não é nada? pois, certamente, a riqueza fará para si asas, como a 
águia que voa pelos céus. 
 

É no SENHOR e não no dinheiro que devemos confiar... 

É o SENHOR e não o dinheiro que sacia os anseios da alma... 

É ao SENHOR e não ao dinheiro que devemos dedicar nossas vidas... 

 

 Cair nas Concupiscências, desejos: 

Descontrolados - tolos, sem sensatez 

Nocivos - que machucam, causam dano. 

Muitos se afogam na ruína na perdição  

Dinheiro   .......................... → Meio  

Desejos e Prazeres.  → FIM 

DEUS .................... → Manipulável 

RUÍNA e PERDIÇÃO 

 

Rm 13:13-14 "Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e 

bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Pelo 

contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo, e não fiquem premeditando como satisfazer os 

desejos da carne." 

 

Felicidade não é sinônimo de satisfação de prazeres! 

 

Quem se dedica aos prazeres fracassa na fé! 

Ilustração: Baby Consuelo no programa do Jô 
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Caminho dos Iludidos, segunda Aflição: As Malignidades. 

 ALÉM DAS QUEDAS... 

1Tm 6:10, pois o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o 
dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. 

Raiz é a nutrição e o suporte de uma árvore. 

"O amor ao dinheiro nutre e mantém toda espécie de males", nos homens e na sociedade. 

 

Pv 28:22 aquele que tem olhos invejosos corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir 
sobre ele a penúria.  "olhos maus": Inveja e Cobiça  
 
Tg 5:1 Ouçam agora vocês, ricos! Chorem e lamentem-se, tendo em vista a miséria que lhes 
sobrevirá. 2 A riqueza de vocês apodreceu, e as traças corroeram as suas roupas. 3  O ouro e a 
prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês e como fogo lhes 
devorará a carne. Vocês acumularam bens nestes últimos dias. 4 Vejam, o salário dos 
trabalhadores que ceifaram os seus campos, e que por vocês foi retido com fraude, está 
clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. 5 
Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres, e fartaram-se de comida em dia 
de abate. 6  Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. 
 

O que se é capaz de fazer pelo dinheiro???? 

O que você seria capaz de fazer por dinheiro??? 

Se corromper? Elastificar a ética? Bajular? Mentir? Roubar? Sonegar impostos? 

Prejudicar um colega "concorrente" com fofoca? 

 

Caminho dos Iludidos, terceira aflição: Os Desvios 

 

1Tm 6:9 Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos 
descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, 10, 
pois o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, 
desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. 11  Você, porém, 
homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e 
a mansidão. 

Entre o Dinheiro e a piedade: 

 - Afastar-se da comunhão com Deus 

 - Afastar-se da vontade de Deus 

Mt 6:19-21 “Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra onde a traça e a ferrugem 
corroem e onde ladrões escavam e roubam; mas ajuntai para vós outros tesouros no céu,... 
porque, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração.”. 

 

Onde está o teu tesouro? 

Valoriza o que não vale nada e despreza o que vale muito? 

 

Notícias recentes: 

 

 Pastores são expulsos da igreja por denunciarem desvio de 3 milhões de dólares de 

dízimos e ofertas; 

 Igreja processa pastores e contador por desvio de dízimos milionário; 
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 Famoso Pastor é investigado por desvio de 15 milhões de euros de dízimos de sua 

igreja; 

 Pastor é preso por estelionato; 

 Pastores são denunciados de roubo e prostituição; 

 Pastor que coordenava Bolsa Família é afastado após desvio de dinheiro; 

 Pastor loteia terreno doado e embolsa dinheiro; 

 Pastor acusado de desvio de (R$ 2,5 milhões) do governo; 

 Pastor acusado de desvio pagou fiança à Justiça com cheque sem fundo; 

 Pastor é expulso por desvio de dízimos; 

 Denúncia acusa pastor de desvio de verba; 

 “Pastor” é preso por roubo e agressão; 

 Pastor acusado de estelionato não consegue liminar; 

 Desvio milionário de pastores vai à justiça e polícia; 

 Sociedade Evangélica é suspeita de desvio em verba de R$ 4,4 milhões; 

 Acusado de estelionato, pastor é detido em igreja; 

 Pastor evangélico preso por estelionato após aplicar golpe em idoso; 

 

Caminho dos Iludidos, quarta aflição: Os Tormentos 

 

1Tm 6:9 Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos 
descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, 10 
pois o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, 
desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. 11  Você, porém, 
homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e 
a mansidão. 
 
Tg 5:1 atendei, agora, ricos, chorai lamentando, por causa das vossas desventuras, que vos 
sobrevirão. 

Tormentos presentes, futuros e eternos; 

Excesso de trabalho e de ansiedades – saúde; 

Ausência da família - divórcios, lares tumultuados, filhos desviados; 

Negligência à piedade – disciplina; 

Falta de ética – cadeia; 

Desprezo ao Evangelho: Condenação eterna 

 

Caminho dos Iludidos: AFLIÇÕES 

Primeira Aflição =Quedas 

Segunda Aflição = Malignidades 

Terceira Aflição = Desvios 

Quarta Aflição = Tormentos 

 

QUE CAMINHO SEGUIR? 

 

O Caminho dos Iluminados, Primeira Ação: Fugir 

1Tm 6:9 Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos 
descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, 10 

http://www.dianewsnoticias.com.br/novo/index.php?option=com_content&view=article&id=174:pastor-e-preso-por-roubo-e-agredir-aposentada&catid=43:policia&Itemid=54
http://andrecafe.blogspot.com/2012/02/desvio-milionario-de-pastores-vai.html
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pois o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, 
desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. 11  Você, porém, 
homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e 
a mansidão.12  Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você 
foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. 
 
A fuga Vitoriosa 

2Tm 2:22 foge outrossim, das paixões da mocidade. segue a justiça, a fé, o amor e a paz com 

os que, de coração puro, invocam o Senhor. 

 

1Co 6:18 fugi da impureza. qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo; 
mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. 
 

 1Co 10:14, portanto, meus amados, fugi da idolatria. 

 

"Não flertar!”; "Não brincar!"; "Distância do barranco!”. 

 

Fugir: 

1. Admita a gravidade do problema 

2. Esquadrinhe seu coração (guia de confissão) 

3. Confesse seus pecados (1Jo 1:9) 

4. Peça ajuda e dependa de Deus 

5. Identifique e abandone maus hábitos (consumismo, hedonismo, exibicionismo, 

sovinice, etc.). 

6. Adote uma postura de vigilância 

7. Disponha-se a fazer correções 

 

O Caminho dos Iluminados, Segunda Ação: Buscar 

 

1Tm 6:9 Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos 
descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, 10 
pois o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, 
desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. 11  Você, porém, 
homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança 
e a mansidão.12  Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você 
foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. 
 

Perseguir as virtudes cristãs é importante, enriquecer não é uma virtude cristã. 

 

1Tm 6:11 Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o 
amor, a perseverança e a mansidão. 
 
 2Tm 2:22 foge, outrossim, das paixões da mocidade. segue a justiça, a fé, o amor e a paz com  
 
os que, de coração puro, invocam o senhor. 
 

Ética elástica x Justiça 

Carreira x Piedade 
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Entretenimento x Fé 

Egoísmo x Amor 

Comodismo (há coisas mais importantes...) x perseverança (incansáveis nos negócios 

imprestáveis na fé). 

Desrespeito obstinado pelo ganho x cordialidade 

 

Buscar: 

1. Leve a sério o Evangelho 

2. Leve a sério  sua comunhão com o Senhor 

3. Desfrute da alegria e prazer só encontrados em Deus 

4. Adote bons hábitos (simplicidade, discrição, generosidade, abnegação, etc.). 

5. Dedique-se ao Senhor( entregue sua vida a Cristo, comprometa-se a honrá-Lo) 

 

Caminho dos Iluminados: AÇÕES 

1- Fugir 

2- Buscar 

 

CONCLUSÃO 

Reflexão Individual: 

1. Só seremos abençoados por Deus se levarmos a sério os princípios e mandamentos de 

Deus! 

2. Deus avalia nosso sucesso com as finanças pela forma como nós o honramos e não 

pelas riquezas que acumulamos! 

3. Você tem encontrado mais satisfação naquilo que o dinheiro pode te proporcionar do 
que em suas experiências pessoais com Deus?  

4. Suas posses e poder de compra te trazem mais alegria do que seu relacionamento com 
Deus? 

5. Você tem feito mais sacrifícios pessoais para acumular do que para contribuir? 

6. Você sente mais segurança em seus bens e na sua renda do que em Deus? 

7. Seu empenho para aumentar seus ganhos tem sido mais expressivo do que seu 
empenho para crescer na fé? 

8. Suas aspirações financeiras são mais desafiadoras do que as espirituais? 

9. Você gasta mais com diversão e com futilidades do que com suas ofertas a Deus?  

10. Suas ofertas são uma expressão da sua avareza (2Co9.5)? 

11. Seria para você uma utopia mudar de emprego para ganhar um pouco menos, mas 
adequar sua vida aos planos de Deus? 

12. Você já se omitiu diante de necessidades da sua igreja ou de pessoas carentes? 

13. A afirmação de Jesus que há mais felicidade em dar do que em receber (At 20.35) é 

conflitante com a sua realidade? 

 

AFIRMAÇÃO TEOLOGICA: O desejo de enriquecer é uma ilusão enganosa e destrutiva. 

 

 

PERGUNTAS PARA REFLEXÃO NOS GRUPOS PEQUENOS: 
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Utilize a reflexão individual apresentada nesta ultima parte do estudo, será de grande 

valia os participantes dos grupos pequenos, conversarem sobre essas questões. Identificando 

pontos a serem corrigidos, separe tempo para orar especificamente. 

Versículo para ser memorizado ou refletido : 1Tm 6.9 a 12 

 


