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Queridos amigos, bom dia! Uma magnífica quarta-feira para você 

e todos os seus. O evangelista Lucas (18:18-24) relata que um homem, muito 
importante e rico, foi ao encontro de Jesus e perguntou-lhe: “Bom Mestre, 

que farei para herdar a vida eterna?” Perguntou-lhe Jesus se ele conhecia 

os mandamentos, ao que ele, orgulhosamente, afirmou-lhe que, desde a sua 
adolescência o conhecia e cumpria com o mais absoluto rigor. 

 
Jesus, que não observa os aspectos externos, ao sondar o 

coração daquele homem importante, concluiu: "Falta-lhe ainda uma coisa. 
Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um 

tesouro nos céus. Depois venha e siga-me". Ao ouvir isso da boca do próprio 

Cristo, aquele importante homem ficou profundamente triste, pois era muito 
rico. Jesus arrematou, dizendo: "Como é difícil aos ricos entrar no Reino de 

Deus!” 
 

O dinheiro compra consciências, sela sentenças, faz silenciar 
quando se deveria denunciar; foi empoderado a uma condição superior a vida. 

Adiante compartilho um escrito que enfoca esse empoderamento: 

 

PONTO DE VISTA 
 
Um famoso tenista, depois de haver vencido um importante 

torneio, dirigiu-se ao estacionamento para pegar seu carro. Nesse momento, 

uma mulher aproximou-se. Depois de cumprimentá-lo pela vitória, contou que 
seu filho estava às portas da morte e que não tinha dinheiro para pagar o 

hospital. 
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O tenista deu-lhe, imediatamente, uma grande parte do dinheiro 
do prêmio que ganhara naquela tarde. 

 
Uma semana depois, num almoço no Profissional Golf 

Association, comentou o episódio com alguns amigos. Um deles perguntou-
lhe: 

 

- A mulher com quem você conversou era loura, com uma 
pequena cicatriz embaixo do olho esquerdo? 

 
O tenista concordou. O amigo lhe disse: 

 
- Você foi trapaceado. Essa mulher é uma estelionatária e vive 

contando a mesma história a todos os tenistas estrangeiros que aparecem por 

aqui. 
 

Surpreendido, ele perguntou: 
 

- Então, não existe nenhuma criança às portas da morte? 

 
- Não. 

 
Respirando tranquilamente, o tenista comentou: 

 
- Bem, essa foi a melhor notícia que recebi esta semana! 

 

Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o 
que vocês têm, porque Deus mesmo disse: "Nunca o deixarei, 

nunca o abandonarei". Hebreus 13:5 
 


