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Comentário lição 10

Vivemos um tempo marcado pela ansiedade. O imediatismo e as preocupações geram
ansiedade. Quando se coloca uma expectativa alta sobre o que não se tem controle, o
resultado pode frustrar os planos. Por isso que o Senhor Jesus dá um ensinamento precioso: é
preciso estar desapegado às coisas (Mt 6.25). Sem dúvidas, há mais conforto hoje do que existia
na época em que Jesus proferiu o Sermão do Monte. Viver desapegado neste tipo de sociedade
do século é um grande desa�o .1

O Objetivo deste comentário é contribuir para o preparo de sua aula, e apresentar um
subsídio a parte da revista, trazendo um conteúdo extra ao seu estudo. Que Deus nos ajude no
decorrer desta maravilhosa lição.

RIQUEZA DO CÉU E RIQUEZA DA TERRA

O con�ito existente entre essas duas a�rmações nos leva a re�etir: O que seria juntar tesouros
no céu? Qual o problema de arrebanhar tesouros na terra? Como cristãos precisamos, em
primeiro lugar, entender que estamos servindo a um Senhor que está nos céus, e por isso
devemos nos abster e fugir do domínio que as concupiscências carnais nos apresentam.

É certo de que cada cristão não pode viver alheio às suas necessidades cotidianas, contudo, não
podemos confundir excessos com aquilo que é necessário. O que está em questão aqui é a
necessidade que temos em envidar esforços para o Reino de Deus. Trabalhando para o Reino
e a sua justiça, estaremos assim ajuntando tesouros no céu.

Juntar tesouros no céu não é consequência de dar o dízimo, mas de todos os atos de
obediência a Deus. Existe uma sensação de que, ao ofertar nosso dinheiro para a obra de Deus,
investe-se no céu, porém devemos procurar agradar a Deus não só por nossa generosidade,
mas também por cumprirmos os seus propósitos em tudo o que �zemos .2

http://www.ebdemfoco.com/


Nossa Segurança Vem de Deus

Nossa Segurança Vem de Deus

www.ebdemfoco.com

Em contraste a isso temos aqueles que correm desesperadamente no acúmulo de tesouros
terrenos. Estes são os que fazem da busca pelo dinheiro o seu objetivo máximo de vida. São
eles quem cometem atos, legais ou não, a �m de aumentarem suas fortunas que arrebatarão o
seu coração.

Você talvez questione o que signi�ca acumular tesouros na terra. É necessário examinar esse
ponto em detalhes […] Não somos proibidos de prover coisas honestas aos olhos dos homens.
Não somos proibidos de obter fundos com que pagar quando nossos débitos justos são
cobrados. Longe disso. […] Jesus não nos proíbe de prover aquilo que é necessário para o
nosso corpo. Precisamos de alimento básico, completo e su�ciente. Precisamos de roupas
limpas para vestir. É nossa obrigação prover essas coisas e não sermos um peso para ninguém .3

O que Jesus está condenando é a busca desenfreada pela riqueza e a idolatria ao dinheiro. Em
linhas gerais estamos falando daqueles que vivem pelo e para o metal que a traça e a ferrugem
Consomem e os ladrões roubam (Mt 6.19). São estes quem acabam sendo dominados pela
busca desenfreada da falsa sensação de poder atrelada ao dinheiro. Ou seja, estamos falando do
sentimento de avareza.

Destaque

Os primeiros versículos do texto em questão trazem à baila uma questão crucial, tanto na
antiguidade para os judeus, cuja posse material tinha relação direta com a “bênção de Deus”, e
muito mais nos dias de hoje em que se faz apologia desmedida à riqueza como se esta fosse um
sinal incontestável de aprovação divina […] a contraposição de que o acúmulo de “tesouro no
céu” é que deve ser preferido pelo discípulo, se explica pela vontade do discípulo colimar-se à
do Pai, cuja concepção de riqueza é diametralmente oposta da humana (Lc 12.16-21). Uma
vez que o coração se apega ao “tesouro”, àquilo que a pessoa mais valoriza, daí a importância
de que esse tesouro, daquilo que lhe é mais caro, esteja nas coisas de Deus e seja mesmo o
próprio Deus. Em se mantendo tal tesouro, o discípulo nunca perderá a esperança .4
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O que Jesus disse com “não ajunteis tesouros na terra” foi sobre a “intenção de obter mais
riquezas do que as que atendem aos propósitos precedentes. É o esforço por uma medida
maior de riquezas, um aumento maior de dinheiro, do que exigem esses �ns. O acúmulo de
qualquer coisa além disso é expressamente confrontado por suas palavras” .3

A IDOLATRIA AO DINHEIRO

As riquezas no original é , um termo aramaico signi�cando dinheiro ou outros bens
terrenos valiosos. Jesus deixou bem claro que uma pessoa não pode ao mesmo tempo servir a
Deus e às riquezas. Servir à riqueza é dar-lhe um valor tão alto que colocamos nela nossa
con�ança e fé; esperamos dela nossa segurança máxima e felicidade; con�amos que ela
garantirá o nosso futuro; e a buscamos mais do que o reino de Deus e sua justiça. Acumular
riquezas é um trabalho tão envolvente, que logo passa a controlar a mente e a vida da pessoa,
até que a glória de Deus deixa de ter a primazia em nosso ser .

mamom

5

“Idolatrar a Mamom” é escolher o dinheiro como a fonte de segurança e satisfação pessoal. O
problema é que essa fonte não é capaz de satisfazer os desejos e anseios da alma, que estará
sempre vazia sentindo a falta de Deus, o único que pode suprir esse sentimento. “Idolatrar a
Mamom” é apegar o coração às coisas deste mundo, desejando sempre mais do que é
su�ciente para a felicidade e prosperidade do lar.

Não devemos �car fascinados por nossos bens, a �m de que eles não nos possuam. Isto
signi�ca que podemos ter de fazer alguns cortes se os nossos bens se tornarem excessivamente
importantes para nós. Jesus exige uma decisão que nos permita viver satisfeitos com o que
temos; para tanto, devemos escolher o que é eterno e duradouro .2

A con�ança e o egoísmo que estão atrelados ao dinheiro dominam e destroem o coração
daquele que deposita todas as suas “�chas” na riqueza. Idolatrar ao dinheiro é colocá-lo como
centro de nossos desejos do coração.

http://www.ebdemfoco.com/


Nossa Segurança Vem de Deus

Nossa Segurança Vem de Deus

www.ebdemfoco.com

Como salvos em Cristo não podemos nos contaminar e deixar dominar pelo desejo ao
crescimento da riqueza. Precisamos estar satisfeitos apenas com aquilo que nos é necessário a
viver, e entender que o nosso Deus suprirá todas as nossas necessidades.

Destaque

Jesus disse que podemos ter apenas um mestre ou senhor. Vivemos em uma sociedade
materialista, onde muitas pessoas servem ao dinheiro. Gastam toda a vida acumulando-o,
mesmo sabendo que, ao morrer, não o levarão consigo. O desejo de certas pessoas pelo
dinheiro e por aquilo que este pode comprar é muito superior a seu comprometimento com
Deus e com os assuntos espirituais. Gastam muito tempo e energia, pensando no que têm
armazenado (dinheiro e outros bens) .2

VIVENDO A QUIETUDE ESPIRITUAL EM DEUS

Neste século muito difícil, as palavras de Jesus em Mt 6.30 contém a promessa de Deus a
todos os seus �lhos nesta era de a�ições e incertezas. Deus prometeu tomar as providências
para o nosso alimento, vestuário e as demais necessidades. Não precisamos preocupar-nos
nesse sentido, mas fazer a nossa parte, viver para Deus e deixa-lo reinar em nossa vida, certos
de que assumirá a plena responsabilidade por uma vida totalmente entregue a Ele .5

O materialismo não pode ser o nosso objetivo principal. A preocupação com aquilo que ainda
não aconteceu, ou o excesso de futuro, não pode nos consumir. Hoje estamos cuidados e
guardados pelo Senhor, e devemos ter em mente que todas as nossas necessidades estão sob os
cuidados de Deus.

Não permita que a ansiedade pelas coisas terrenas o condicione a segui-las. Podemos estar
absolutamente seguros de que se seguimos a Deus, nosso Pai Celestial satisfará nossas
necessidades materiais . Precisamos continuar a buscar o Reino de Deus e a sua justiça,
sabendo que o controle de tudo está nas mãos de Deus.

6
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Destaque

O Sermão do Monte nos ensina a não valorizar tanto as coisas materiais em detrimento de
coisas mais importantes. É claro que Deus sabe que precisamos de coisas básicas para a
subsistência. O próprio Senhor Jesus tinha casa e provavelmente aprendeu a pro�ssão de seu
pai adotivo, José. Ou seja, isso mostra que o discursos de Jesus não é uma ordem para sair da
sociedade e virar um eremita. O desa�o é viver neste mundo, mas está desapegado dele. O que
vai medir o termômetro desse apego é a maneira como nos relacionamentos com as coisas
materiais, principalmente, quando as perdemos .1

De tempos em tempos, pessoas procuram enfraquecer práticas ordinárias na vida da Igreja ao
longo da história. A oração e o jejum entre essas práticas que de tempos em tempos são
enfraquecidas por discursos teológicos que oferecem uma graça barata que despreza a
disciplina espiritual, a perseverança e a busca espiritual mais profunda diante de Deus.
Vivemos tempos difíceis e, por isso, as práticas da oração e do jejum são ferramentas que os
líderes espirituais devem estimular para o uso da Igreja de Cristo .1

Esperando Jesus voltar hoje!

Pb Antonio Vitor de Lima Borba
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EBD em Foco

EBD em Foco

EBD em Foco é uma plataforma de slides e cursos para professores da EBD que
querem ministrar uma aula de excelência e transformar a vida de seus alunos. Faça
agora seu cadastro e tenha acesso a um conteúdo exclusivo: slides das lições em
PowerPoint, subsídios em PDF, comentários das lições, cursos bíblicos e cursos de
educação cristã.
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