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Bom dia, meus queridos amigos! Uma ótima quarta-feira para 

você e todos os seus. Acredito que na medida em que distanciamos o nosso 
olhar do que verdadeiramente importa, ou seja, um relacionamento íntimo 
com Deus, nossa família (esposa, filhos e pais), nossos amigos (do colégio, da 
universidade, do trabalho, etc.), nossa comunidade cristã (comunhão com os 
irmãos), empobrecemos e saímos em busca de algo que possa suprir essa 
carência. 

  
Nessa “pobreza” seguimos descontentes, nada nos satisfaz, 

sempre ansiamos por algo que venha a suprir as verdadeiras riquezas da qual 
nos distanciamos. 

   
Sobre essa condição Benjamin Franklin sabiamente afirmou: 

“Contentamento transforme um homem pobre em rico. Descontentamento 
transforma um homem rico em pobre”. 

  
Enquanto muitos acham que 1ª Timóteo 6:8 tem um quê de 

conformismo, credito ao escrito bíblico a base para a satisfação, notadamente 
se nos determos na leitura dos versículos de 6 a 10, que assim expressam: “De 
fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada 
trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar; por isso, tendo o 
que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. 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, 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 ”. (1ª Timóteo 6:610).  

  
O Pr. Nelio DaSilva vai hoje nos presentear com um belo texto, 

que fechará com “chave de ouro” o tema. Vamos a ele?   
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A VERDADEIRA RIQUEZA   
 
Aprenda a amar e, genuinamente, apreciar o nascer e o pôr do 

sol; e você será enriquecido todas as manhãs e todas as tardes. 
  
Aprenda a amar e dar as boas-vindas aos desafios; e você irá 

perceber que aquelas coisas que têm a habilidade de paralisar as outras 
pessoas, são estas mesmas coisas que irão energizar sua vida e trazer-lhe um 
profundo senso de realização pessoal.    

 
Aprenda a amar as pessoas ao seu redor; e a sua riqueza irá 

multiplicar em cada vida que você vier a tocar. Deus nos tem chamado a viver 
vidas simples e descomplicadas, mas a nossa tendência é a de complicá-la; e, 
ao fazermos isso, trazemos dores e traumatismos desnecessários à nossa 
existência.    

 
Ser verdadeiramente rico não consiste necessariamente em 

adquirir tudo o que você deseja. A verdadeira riqueza consiste em amar e ser 
grato por aquilo que você já tem; e ser o que você realmente é.   

 
Você é uma pessoa rica. Você tem um corpo muito mais 

avançado do que a máquina mais perfeita já inventada pelo homem. Nenhum 
cientista, por maior que seja a sua competência, poderá produzir uma 
máquina idêntica ao corpo humano. Ame e valorize o que você tem. 

   
Tudo aquilo que você realmente ama, valoriza e - 

verdadeiramente - aprecia, certamente tem o potencial de enriquecer ainda 
mais a sua vida.   

 
Para Meditação: “A minha comida consiste em fazer a vontade 

daquele que me enviou a realizar a sua obra”. João 4:34   
 


