
   

“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, onde traça nem 
ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam, nem roubam.” 
Mateus 6.19-20 Genebra 
 
ALVO ERRADO 
Sermão do Monte. 
 

Você consegue fazer economia? Talvez uma simples poupança 
ou qualquer método do gênero? Eu não tenho muita inteligência para 
administrar minhas finanças. Nos últimos anos exercito, juntamente 
com minha esposa, não contar com uma certa parte de meus 
rendimentos. Graças a Deus tenho minha esposa para auxiliar neste 
propósito! Ora controlamos, ora somos indisciplinados, porém nosso 
objetivo é ter uma poupança para as eventualidades. Gosto de 
chamar isso de Fundo de Reserva! Bem, esses são os planos. 

  
Como você já deve ter percebido, não sou bom em economia, 

mas como será que o Senhor vê a sua administração financeira? Você 
trabalha para um “acumulo de riquezas”, um pezinho de meia (como 
dizem), ou uma poupança? O que você faz da sua renda agrada a 
Deus ou você nunca pensou nisto? 

  
O que me deixa maravilhado com o Senhor é essa dinâmica da 

Sua Palavra, porém devo reconhecer o perigo que há nas más 
interpretações. O Senhor, em momento algum, proíbe 
categoricamente o crescimento material (financeiro), mas no 
versículo de hoje, Ele ressalta a importância em não ser um 
“obcecado por dinheiro”. Esses comportamentos são sutis e 
dificilmente a pessoa admite ser um desses, mas saiba que estes 
certamente não tem Deus em primeiro lugar de suas vidas! 

  
Os perigos das riquezas são muitas vezes mencionados no Novo 

Testamento, mas em nenhum texto são condenadas por si sós. O que 
Jesus condena aqui é a cobiça e o acúmulo avarento de dinheiro. A 
“traça e a ferrugem” representam todos os agentes e processos que 
destroem os bens mundanos, enquanto que “tesouros nos céus” 
equivalem a “ser rico para com Deus” ou “riqueza eterna” ou, melhor 
ainda, “intimidade com o Senhor”.  O Senhor Jesus simplesmente nos 
adverte deste perigo e nos convida a vigiar (Lucas 12.20-21).  

  
Conclusão: Jesus também disse: “onde estiver o seu tesouro, ai 

também estará o seu coração” (Mateus 6.21). Lembre-se que o 
sustento vem de Deus e depender dEle significa não se prender a 
riquezas materiais. Devemos planejar, projetar, sonhar, mas isso 
nunca deve sobrepor a nossa relação com Deus. Lembre-se: “Ame o 
Senhor teu Deus acima de todas as coisas...”. Pense nisto. 
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