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UMA  
QUE NÃO
PRECISA
ACUMULAR 



UMA FÉ 
QUE NÃO
PRECISA
ACUMULAR
DEFINIÇÃO: "A acumulação excessiva 
ou extrema de qualquer coisa, especial-
mente dinheiro ou posses."  

“Pensem nisto, pois: Quem sabe que 
deve fazer o bem e não o faz, comete 
pecado.” Tiago 4:17 NVI 
“Ouçam agora vocês, ricos! Chorem e 
lamentem-se, tendo em vista a miséria 
que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês 
apodreceu, e as traças corroeram as 
suas roupas. O ouro e a prata de vocês 
enferrujaram, e a ferrugem deles 
testemunhará contra vocês e como fogo 
lhes devorará a carne. Vocês acumula-
ram bens nestes últimos dias.” Tiago 
5:1-3 NVI 

- Deus não se opõe à riqueza. Ele se 
opõe à ganância. 
“Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo 
mal.” 1 Timóteo 6:10 NVI 
“A bênção do Senhor traz riqueza, e não 
inclui dor alguma.” Provérbios 10:22 
"... Vocês acumularam bens nestes 
últimos dias." Tiago 5: 3 

- O dinheiro é uma ferramenta a ser 
usada, não uma coisa a ser acumulada. 



POR QUE AS PESSOAS CONTINUAM ACUMULANDO MAIS RIQUEZA? 

1. POR TEMER POR SUA SEGURANÇA (Mentalidade de Escassez) 
“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 NVI 

2. POR ORGULHO, POR STATUS 
"... Se suas riquezas aumentarem, não se orgulhe." Salmo 62:10  

3 RAZÕES BÍBLICAS PARA ECONOMIZAR 

1.  Para praticar o autocontrole 
“O homem de bom senso economiza, e tem sempre bastante comida e dinheiro em 
sua casa; o tolo gasta todo seu dinheiro assim que o recebe.” Provérbios 21.20 
É uma disciplina espiritual. 

2. Para fazer o dinheiro trabalhar para mim 
“Empregue o seu dinheiro em bons negócios e com o tempo você terá o seu lucro.” 
Eclesiastes 11.1  NTLH 

3.  Ser capaz de dar para ajudar os outros 
“Quem é ladrão, pare de roubar. Em vez disso, use as mãos para trabalhar com 
empenho e honestidade e, assim, ajudar generosamente os necessitados.” Efésios 
4:28 NVT 
“No momento, vocês têm fartura e podem ajudar os que passam por necessidades. 
Em outra ocasião, eles terão fartura e poderão compartilhar com vocês quando for 
necessário.” 2 Coríntios 8:14 NVT 



A diferença entre acumular e economizar: 
- Acumular é um estoque egoísta. 
- Poupar é administração estratégica. 

“Sua riqueza apodreceu, e suas roupas finas são trapos comidos por traças.
Seu ouro e sua prata estão corroídos.” Tiago 5:2,3 NVT 

O que quer que eu acumule irá se deteriorar. 

“Então lhes disse: "Cuidado! Fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância; a 
vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens". Então lhes contou 
esta parábola: "A terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou 
consigo mesmo: ‘O que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita’. 
"Então disse: ‘Já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir 
outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a 
mim mesmo: Você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos 
anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. "Contudo, Deus lhe disse: ‘Insensato! Esta 
mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você 
preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para 
com Deus". Lucas 12:15-21 NVI 

“Diga-lhes que usem seu dinheiro para fazer o bem. Devem ser ricos em boas obras 
e generosos com os necessitados, sempre prontos a repartir. Desse modo, 
acumularão tesouros para si como um alicerce firme para o futuro, a fim de 
experimentarem a verdadeira vida.” 1 Timóteo 6:18,19 NVT 

“As riquezas de nada ajudarão no dia do juízo, mas uma vida justa livra da morte.” 
Provérbios 11:4 NVT 



1. Qual ponto desta mensagem foi mais impactante para você?  
2. Você tem o habito de guardar dinheiro sem um fim especifico?  

1. Como essa mensagem desafiou, mudou ou afirmou seu pensa-
mento? 

2. Deus se importa com nossa vida financeira? Por quê? 
3. Por que razões as pessoas costumam acumular riquezas? 

4. Quais são as razões bíblicas que nos incentivam a economizar?

1. Como você ou seu grupo colocarão em prática o que aprendeu 
hoje? 

2. De que forma você pode ter a partir de agora maior controle e 
melhor aproveitamento do seu dinheiro?

GRUPOS DE 
CRESCIMENTO



MOVIDOS
PELO AMOR
E NÃO PELO
MEDO


