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UMA  
QUE LIDA
COM A
RIQUEZA
COM
SABEDORIA 



UMA FÉ 
QUE LIDA
COM A
RIQUEZA
COM
SABEDORIA

“Pensem nisto, pois: Quem sabe que 
deve fazer o bem e não o faz, comete 
pecado.” Tiago 4:17 NVI 

“Agora, ricos, escutem!... Nestes 
últimos tempos vocês têm amontoado 
riquezas e não têm pago os salários das 
pessoas que trabalham nos seus 
campos. Escutem as suas reclamações! 
Os gritos dos que trabalham nas 
colheitas têm chegado até os ouvidos de 
Deus, o Senhor Todo-poderoso. Vocês 
têm tido uma vida de luxo e prazeres 
aqui na terra e estão gordos como gado 
pronto para o matadouro. Vocês têm 
condenado e matado os inocentes, e 
eles não podem fazer nada contra 
vocês... Lembre-se de que Senhor virá 
logo.” Tiago 5:1-8 



COMO FAZER, POUPAR E USAR A RIQUEZA SABIAMENTE. 

1. NÃO SE ENTREGUE TOLAMENTE A ACUMULAR RIQUEZA. 
"... Vocês acumularam bens nestes últimos dias." Tiago 5:3b NVI 
“Ah! Já sei! — disse para si mesmo. — Vou derrubar os meus depósitos de cereais e 
construir outros maiores ainda...  Deus lhe disse: “Seu tolo!...” Lucas 12:18,20 
NTLH 

EM VEZ DISSO: POUPE COM SABEDORIA 
“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 BV 

2. AO ADQUIRIR RIQUEZA, NÃO O FAÇA DE FORMA DESONESTA 
“Pois escutem! Ouçam os clamores dos trabalhadores que vocês enganaram no 
pagamento. Os clamores deles chegaram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos.” 
Tiago 5.4 BV 
“As riquezas de origem desonesta não têm valor duradouro, mas uma vida justa 
livra da morte.” Provérbios 10:2 NVT 

EM VEZ DISSO: TRATE OS OUTROS JUSTAMENTE 



4 MARCAS DE UM NEGÓCIO VERDADEIRAMENTE BEM SUCEDIDO 
OS CLIENTES devem se beneficiar! 
OS PROPRIETÁRIOS devem se beneficiar! 
OS TRABALHADORES devem se beneficiar! 
A SOCIEDADE deve se beneficiar! 

“O dinheiro ganho por meios ilícitos logo acaba; a riqueza conquistada com 
trabalho árduo cresce com o tempo.” Provérbios 13:11 NVT 

“Qualquer riqueza que você obtenha com o crime rouba sua vida.” Provérbios 1:19 
“Pois, que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou, o 
que o homem poderá dar em troca de sua alma?” Mateus 16:26  

"Pode um homem roubar de Deus? Contudo vocês estão me roubando. E ainda 
perguntam: ‘Como é que te roubamos? ’ Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão 
debaixo de grande maldição porque estão me roubando; a nação toda está me 
roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em 
minha casa. Ponham-me à prova", diz o Senhor dos Exércitos, "e vejam se não vou 
abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão 
onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos 
campos não perderão o seu fruto", diz o Senhor dos Exércitos. "Então todas as 
nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa", diz o 
Senhor dos Exércitos.” Malaquias 3:8-12 NVI 

“Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as 
suas plantações; os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris 
transbordarão de vinho.” Provérbios 3:9,10 NVI 



3. AO DISPOR DA RIQUEZA, NÃO DESPERDICE EGOISTICAMENTE 

“Vocês gastaram seus anos aqui na terra divertindo-se, satisfazendo todos 
os seus caprichos... Vocês condenaram e mataram homens bons que não 
tinham nenhuma força para se defenderem contra vocês.” Tiago 5.5,6 BV 
“A vida presunçosa e cheia de pompa é uma vida vazia, mas a vida simples e 
sincera é uma vida plena.” Provérbios 13.7 

EM VEZ DISSO: COMPARTILHE GENEROSAMENTE 

“Quem dá com generosidade se torna mais rico, mas o mesquinho perde 
tudo.” Provérbios 11:24 NVT 
“O generoso prosperará; quem dá alívio aos outros, alívio receberá.” 
Provérbios 11:25 NVI  
“A bênção do Senhor traz riqueza, e não inclui dor alguma.” Provérbios 10:22 
NVI 



1. Qual ponto desta mensagem foi mais impactante para você?
2. Você é um acumulador ou poupador? Por quê?   

1. Como essa mensagem desafiou, mudou ou afirmou seu pensamento? 
2. Quais são as marcas de um negocio bem sucedido? 

3. Quais as maneiras bíblicas de usar o dinheiro com sabedoria?

1. Como você ou seu grupo colocarão em prática o que aprendeu hoje? 
    2. O que você precisa mudar em sua vida para melhor administrar 

suas finaças? 

GRUPOS DE 
CRESCIMENTO



MOVIDOS
PELO AMOR
E NÃO PELO
MEDO


