
 

 

Escolha um de seus auxiliares para ficar responsável pelo “Quebra Gelo”.    Temos uma infinidade 
de sugestões de “Quebra Gelo Gospel” na internet. Sugestões: www.mda.com.br; 
www.google.com.br;www.youtube.com.br  Escolha um CD ou DVD, não se esqueça de fazer a letra 
da música escolhida em quantidade que dê   para distribuir para todos os membros da célula. Líder 
surpreenda os membros de sua célula trazendo os cânticos que eles mais gostam. Se você tiver 
outra auxiliar peça a ele para fazer. 

Lucas 12:13-21 
Propósito: Compreender que o dinheiro pode ser uma bênção, mas também uma maldição. Vamos 
aprender o que o Senhor Jesus nos ensina sobre algumas verdades fundamentais relacionadas ao 
dinheiro.  
 

• Todo mundo gosta de dinheiro. Ele é uma necessidade. Um mal necessário. 
• Ele é necessário para aquisição de bens, alimentos, remédio, educação, segurança entre outros. 
• O problema não está no dinheiro, mas sim na relação equivocada que podemos estabelecer com ele. 

• “Não confieis na opressão, nem vos vanglorieis na rapina; se as vossas 
riquezas aumentarem, não ponhais nelas o coração” (Salmos 62:10). 

• Eclesiastes 5;10  O que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro; e quem 
amar a abundância nunca se fartará da renda; também isso é vaidade. 

• 1Tm 6:10  Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males; e 
nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com 
muitas dores. 

•  
• O materialismo assume muitas formas, mas por trás delas encontra-se a crença de que os bens 

tangíveis ao nosso redor são tudo o que existe. 
• Os perigos do materialismo/consumismo podem ser os inimigos mais perigosos da igreja, 

porque muitos aceitam os seus tentáculos em suas vidas. P.72 
•  
1. Primeira verdade: Os principais conflitos entre pessoas têm a ver com dinheiro. 12:13. 
• Aqui era uma relação entre irmãos. 
• Alguns sugerem que o irmão queixado tinha o direito de primogenitura, portanto, de receber uma parte 

maior, e o outro pleiteava divisão igual. 
 
 

2. Segunda verdade: Quem não faz do seu dinheiro um servo, o terá como um senhor. 12:15 
• O perigo de ser possuído pelo dinheiro. Avareza. 
• O dinheiro tem uma poderosa capacidade de nos dominar. 
• É impossível amar a Deus a ao dinheiro ao mesmo tempo. 

• Luc_16:13  Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar 
ao outro ou se há de chegar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a mamom. 
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• "Nenhum servo pode servir a dois senhores; pois odiará a um e amará ao outro, ou se dedicará a 
um e desprezará ao outro. Vocês não podem servir a Deus e ao Dinheiro". Lucas 16:13 NVI 

• Manom – Significa simplesmente “riqueza”. É cobiça egocêntrica e aliena de Deus. Quando um home 
possui alguma coisa, em realidade essa coisa a possui. Novo Dicionário da Bíblia. 

• Se o dinheiro não for um servo, se tornará seu senhor. 
• O antidoto para a avareza ou domínio do dinheiro é: conquistar e contribuir. 

 
3. Terceira verdade: A vida não deve ser medida pelo que temos. 12:15. 

 
• As pessoas nos medem por aquilo que temos ou aparentamos ter. 
• Uma visão equivocada do dinheiro: Permitimos que os ricos atribuam sua grande sorte às 

bênçãos de Deus, sem perguntar se isso significa que os pobres de algum modo perderam 
“dádivas” divinas. O pastor do Sec. 21. P. 72 
 

4. Quarta verdade: Quem regula a sua vida pelo que tem, naturalmente se tornará uma pessoa 
egoísta. 12:16-19. 

• Numa negociação, o que importa é triar vantagem. 
• O mais esperto é aquele que ganhou mais à custa do prejuízo do outro. 
• Todos nós somos influenciados por essa mentalidade perversa. 

 
 

5. Quinta verdade: Quem regula a vida pelo dinheiro, constrói uma falsa sensação de satisfação. 
12:19. 

• Pessoas sadias são impelidas por uma paixão por Deus e um amor ao próximo – não pela aquisição de 
coisas materiais. 
 
 

6. Sexta verdade: Quem regula a vida pela perspectiva material, perde inevitavelmente a 
perspectiva espiritual e da eternidade. 12:20-21. 

• O coração fica tão preso às coisas daqui, que não consegue pensar nas coisas de lá. 

Conclusão. 

1. Qual das verdades citadas você acha mais complicada? 
2. Como você se relaciona com o dinheiro? 
3. Você compreende a importância de conquistar e contribuir com fator de proteção 

interior? 

 Amado líder de célula, coloque-se à disposição para conversar e orar com os que se sentirem 
tocados pelos textos bíblicos. Sem dúvidas o Espírito do Senhor está agindo, e Deus fará grandes 
coisas entre nós! 


