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O que se dá à cobiça perturba a sua própria casa; 
mas o que aborrece a peita viverá. 

 

O desejo de ser rico é um perigo para um pai de família. Ele será tentado para 
aceitar suborno ou comprometer a justiça, o que trará problemas para a sua 
mulher, crianças e propriedades. Mas o homem que odeia o suborno ou o 
comprometimento financeiro preservará a fará prosperar a sua família. 

A avareza é ambição excessiva e o desejo cobiçoso de adquirir mais do que 
você tem ou que deva, razoavelmente, esperar.  

Provérbios 1:19:- “Tais são as veredas de todo aquele que se entrega à 
cobiça; ela tira a vida dos que a possuem.” 

Isaías 56:11:- “E estes cães são gulosos, nunca se podem fartar; e eles 
são pastores que nada compreendem; todos eles se tornam para o seu 
caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção.” 

Ganho é sucesso financeiro ou riqueza. O provérbio condena o desejo de ser 
rico, o que leva a comprometer a santidade e a sabedoria. 

Os presentes aqui são subornos, que são dados para pagar um homem para 
comprometer a lei ou a sabedoria financeira. 

Provérbios 29:4:- “O rei pela justiça estabelece a terra; mas o que exige 
presentes a transtorna.” 

Êxodo 23:8:- “Também não aceitarás peita, porque a peita cega os que 
têm vista, e perverte as palavras dos justos.” 

Deuteronômio 16:19:- “Não torcerás o juízo; não farás acepção de 
pessoas, nem receberás peitas; porque a peita cega os olhos dos sábios, 
e perverte a causa dos justos.” 

Isaías 33:15:- “Aquele que anda em justiça, e fala com retidão; aquele 
que rejeita o ganho da opressão; que sacode as mãos para não receber 
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peitas; o que tapa os ouvidos para não ouvir falar do derramamento de 
sangue, e fecha os olhos para não ver o mal;” 

Um homem virtuoso odiará tais presentes, pois ele não venderá a sua 
integridade ou a aprovação de Deus por preço algum. 

Há muitas tentações associadas com o desejo de sucesso financeiro e elas 
freqüentemente trarão dor e problemas à família do homem. Mas o homem 
que está contente com o seu salário e que nunca consideraria trapacear por 
qualquer vantagem, protegerá e prosperará a sua família. 

Além dos subornos, o desejar riquezas traz tentações para o 
comprometimento em negócios, quebra da lei, violação da sabedoria 
financeira, excesso de trabalho, ser tentado por investimentos fraudulentos, 
maus tratos de empregados, trapaceia no dar, negligencia a caridade, 
crescimento exagerado, roubará a família de afeição e tempo, esquecerá da sua 
alma, se preocupará pelo dia de amanhã, será mentalmente carnal, 
excessivamente associado com o mundo, será cheio, desprezará os outros e 
numerosos outros pecados.  

Aqui está o aviso sóbrio de Paulo:  

I Timóteo 6:9-10:- “Mas os que querem tornar-se ricos caem em 
tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as 
quais submergem os homens na ruína e na perdição. Porque o amor ao 
dinheiro é raiz de todos os males; e nessa cobiça alguns se desviaram da 
fé, e se traspassaram a si mesmos com muitas dores.” 

Os ministros de Deus não podem cobiçar ganhos, pois tais homens 
comprometerão a justiça ou o evangelho por causa de salário. 

I Timóteo 3:3,8:- “Não dado ao vinho, não espancador, mas moderado, 
inimigo de contendas, não ganancioso; ... Da mesma forma os diáconos 
sejam sérios, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não 
cobiçosos de torpe ganância.” 

I Timóteo 6:6-10:- “E, de fato, é grande fonte de lucro a piedade com o 
contentamento. Porque nada trouxe para este mundo, e nada podemos 
daqui levar; tendo, porém, alimento e vestuário, estaremos com isso 
contentes. Mas os que querem tornar-se ricos caem em tentação e em 
laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais 
submergem os homens na ruína e na perdição. Porque o amor ao 
dinheiro é raiz de todos os males; e nessa cobiça alguns se desviaram da 
fé, e se traspassaram a si mesmos com muitas dores.” 
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Tito 1:7:- “Pois é necessário que o bispo seja irrepreensível, como 
despenseiro de Deus, não soberbo, nem irascível, nem dado ao vinho, 
nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância;” 

Essa regra se compara com a exigência de Moisés no sentido de que os líderes 
de Israel deveriam ser homens que odiassem a avareza. 

Êxodo 18:21:- “Além disto procurarás dentre todo o povo homens de 
capacidade, tementes a Deus, homens verazes, que aborreçam a 
avareza, e os porás sobre eles por chefes de mil, chefes de cem, chefes 
de cinqüenta e chefes de dez.” 

E João Batista disse para os soldados romanos em seu batismo de que 
deveriam se contentar com os seus salários. 

Lucas 3:14:- “Interrogaram-no também uns soldados: E nós, que 
faremos? Disse-lhes: A ninguém queirais extorquir coisa alguma; nem 
deis denúncia falsa; e contentai-vos com o vosso soldo.” 

Duas coisas custam aos investidores e homens de negócio – a ganância e o 
medo: a ganância causa destruição e o medo faz com que perca ganhos 
potenciais. O medo é melhor do que a ganância. 

Provérbios 14:23:- “Em todo trabalho há proveito; meras palavras, 
porém, só encaminham para a penúria.” 

Provérbios 21:5:- “Os planos do diligente conduzem à abundância; mas 
todo precipitado apressa-se para a penúria.” 

Provérbios 22:3:- “O prudente vê o perigo e esconde-se; mas os 
simples passam adiante e sofrem a pena.”  

Provérbios 28:11,19,22:- “O homem rico é sábio aos seus próprios 
olhos; mas o pobre que tem entendimento o esquadrinha. ... O que 
lavra a sua terra se fartará de pão; mas o que segue os ociosos se 
encherá de pobreza. ... O que rouba a seu pai, ou a sua mãe, e diz: Isso 
não é transgressão; esse é companheiro do destruidor.” 

Não existem refeições grátis: homens sábios rejeitam até lanches baratos, 
sabendo que eles são indutores ao erra. Touros e ursos podem produzir 
dinheiro em qualquer mercado, mas os porcos terminam por comer rejeitos. 

Leitor, quanto tempo você gasta pensando em uma forma para progredir? 
Seria meramente um desejo de fazer com a sua capacidade de fazer aquilo que 
Deus tem dado a você? 
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Eclesiastes 9:10:- “Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o 
conforme as tuas forças; porque no Seol, para onde tu vais, não há 
obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma.” 

Ou é uma obsessão de subir na estima do mundo através do aumento 
financeiro? 

Provérbios 18:11:- “Os bens do rico são a sua cidade forte, e como um 
muro alto na sua imaginação.” 

Esteja avisado! 

Você é tentado em qualquer área de sua vida a se comprometer de forma a 
crescer? Em qualquer das áreas relacionadas acima? Homens santos estão 
contentes com aquilo que têm, pois eles estimam o Senhor e a Sua palavra as 
suas porções para sempre. 

Salmos 19:10:- “Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito 
ouro fino; e mais doces do que o mel e o que goteja dos favos.” 

Salmos 73:25-26:- “A quem tenho eu no céu senão a ti? e na terra não 
há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração 
desfalecem; do meu coração, porém, Deus é a fortaleza, e o meu 
quinhão para sempre.” 

Salmos 119:11:- “Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar 
contra ti.”  

Hebreus 13:5-6:- “Seja a vossa vida isenta de ganância, contentando-vos 
com o que tendes; porque ele mesmo disse: Não te deixarei, nem te 
desampararei. De modo que com plena confiança digamos: O Senhor é 
quem me ajuda, não temerei; que me fará o homem?” 

E suas famílias serão abençoadas na terra por tais homens nobres e virtuosos. 

Provérbios 11:21:- “Decerto o homem mau não ficará sem castigo; 
porém a descendência dos justos será livre.” 

Isaías 65:23:- “Não trabalharão debalde, nem terão filhos para 
calamidade; porque serão a descendência dos benditos do Senhor, e os 
seus descendentes estarão com eles.” 

 

 

Tradução livre em português, cuja divulgação foi autorizada pelos autores da 
versão original em inglês, do site www.LetGodBeTrue.com. Se você deseja receber 
diariamente a versão original do estudo em inglês, é só solicitar no site citado.   

http://www.monergismo.com
http://www.LetGodBeTrue.com

