
“Não se fatigue para ficar rico; não aplique 
nisso a sua inteligência. Você quer pôr os seus 
olhos naquilo que não é nada? Porque 
certamente a riqueza criará asas, como a águia 
que voa pelos céus”. Provérbios 23.4-5

Como algo que pode ser bom pode se 
tornar uma maldição?! Propósitos mal 
direcionados podem tornar um grande 
tormento em nossa vida e vejo isso 
acontecendo em muitos contextos quando o 
assunto é dinheiro. 

O sábio profere neste trecho trinta 
instruções seguidas e essa é a quarta delas e 
ele simplesmente fala de algo muito atual: 
fazer de tudo para ficar rico. 

Se sabemos que os recursos são dados por 
Deus para nos abençoar e para que possamos 
abençoar a outros, por que devemos gastar 
toda a nossa força e inteligência tentando 
ajustar aquilo que Deus tem para nós?! 

Perceba que o problema aqui não é ser 
rico, não é ter muitos recursos. Deus pode 
fazer de quem Ele quiser alguém muito rico e 
com certeza pedirá contas sobre a sua 
administração e generosidade, tal como fará 
com todas as pessoas. 

O que o sábio nos ensina aqui é ter os 
nossos propósitos bem definidos. Tenho 
conversado com algumas pessoas que após 
serem expostas ao mercado de ações, 
confessaram estar mais avarentas e menos 
generosas. Pessoas que por vontade de 

enriquecerem desprezam as necessidades do 
próximo bem como a alegria de contribuir 
com a obra de Deus. 

Em contrapartida o sábio diz em 
Provérbios 23.12: Aplique o seu coração ao 
ensino e os seus ouvidos às palavras do 
conhecimento. Nos versículos 17 e 18 ele 
ainda diz: Não tenha inveja dos pecadores; 
pelo contrário, persevere no temor do Senhor 
todo tempo. Porque certamente haverá um 
futuro, e a sua esperança não será frustrada.

Temos vistos casos de corrupção e 
ganância o tempo todo e isso só revela como o 
coração homem é ganancioso e egocêntrico. 

O melhor investimento que podemos fazer 
é temer a Deus e nossa oração deve ser que 
Ele nos dê a alegria de servi-lo com tudo o que 
temos, colocando os recursos que Ele nos dá a 
sua disposição,  com alegria inteligente e 
generosidade.
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