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O Dinheiro
Atividade Nº 1
Ler no grupo Lucas 18:18 a 27. Completar:
a. Versículo 22
“Quando _______________ ouviu isso, disse:
—__________________
mais
uma
_____________________
para
você
________________. Venda ______________
o que você ___________, e dê o
_________________ aos ________________,
e assim você terá ___________________ no
_________.
Depois
venha
e
me
_______________.”
b. Versículo 24
“Vendo a _____________________ dele, Jesus disse: —Como é _______________ os
_____________ entrarem no _________________ de _______________!”
O dinheiro é um meio de ter poder e segurança neste mundo. Porém, a Bíblia
ensina que, mesmo que vivemos neste mundo, não pertencemos a ele. A nossa fé, a
nossa confiança deve ser sempre e somente em Deus.

Atividade Nº 2
a. Salmo 62:10
“Não ___________________ na ____________________, nem esperem _______________ alguma
coisa com o _____________. Ainda que as suas ________________ __________________, não
_______________ nelas.”
b. 1 Timóteo 6:17
“Aos que têm __________________ neste __________________ ordene que não sejam
______________________ e que não __________________ a sua _________________ nessas
_________________, pois elas não dão ____________________ nenhuma. Que eles ponham a sua
______________ em _____________, que nos dá todas as _________________ em grande
quantidade, para o nosso _________________!”
c. Mateus 6:19-20
“—Não ajuntem __________________ aqui na _________________, onde as traças e a ferrugem
____________________, e onde os ___________________ arrombam e _____________________.
Pelo contrário, ____________________ riquezas no _____________, onde as traças e a ferrugem
não _______________ destruí-las, e os _______________ não podem _________________ e
roubá-las.”

Precisamos usar o dinheiro para poder viver nesta sociedade, porém a Bíblia deixa
claro que não podemos amar o dinheiro, não podemos servir o dinheiro, fazendo-o
a prioridade, o deus, de nossa vida.

Atividade Nº 3
a. Mateus 6:24
“—Um escravo não pode _________________ a dois ________________ ao mesmo
_____________, pois vai __________________ um e ________________ o outro; ou será
____________ a um e _____________________ o outro. Vocês não podem _____________ a
_____________ e também _______________ ao __________________.”
b. 1 João 2:15
“Não ________________ o _________________, nem as ___________________ que há nele. Se
vocês _________________ o _______________, não ____________________ a _____________,
o ________________.”
c. 1 Timóteo 6:9-10
“Porém os que __________________ ficar _________________ caem em ___________________,
ao serem ______________, e ficam _________________ na armadilha de muitos
_______________ tolos, que fazem ____________ e levam as pessoas a se ___________________
na _____________ e na ____________________. Pois o ________________ ao _______________
é uma ______________ de todos os tipos de ___________________. E algumas
_______________, por quererem tanto ter ______________, se desviaram da _______ e
___________________ a sua vida de _____________________.”
Como seguidores do Senhor Jesus, nós devemos aprender a nos contentar com
aquilo que o nosso Pai providencia. Não precisamos nos preocupar com o acúmulo
de bens materiais neste mundo, à final das contas este mundo não é o nosso lar
eterno.

Atividade Nº 4
a. Filipenses 4:12
“Sei o que é estar ______________________ e sei também o que é ter _____________ do que é
____________. Aprendi o _________________ de me sentir ______________ em todo
______________ e em qualquer _________________, quer esteja ___________________ ou com
______________, quer tenha ______________ ou tenha _______________.”
b. Provérbios 30:7-9
“Eu te peço, ó _______________, que me ___________ duas coisas antes de eu _____________:
não me deixes _______________ e não me deixes ficar nem ____________ nem ______________.
Dá-me somente o _____________ que preciso para _______________. Porque, se eu tiver
____________ do que o ________________, poderei dizer que não _________________ de ti. E,
se eu ficar _____________, poderei _______________ e assim _________________________ o
teu nome, ó meu _______________.”

