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Existe uma posição bíblica clara contra 
loterias e jogos em cassinos? 

 

R. C. Sproul 
 

 

Se há uma proibição explícita e direta contra jogos no cassino ou contra 
loterias? Não que eu saiba. Entretanto, a igreja cristã tem assumido uma posição 
consistentemente desfavorável contra os cassinos e loterias, baseada nas 
implicações de certos princípios bíblicos. Por exemplo, na igreja em que fui 
ordenado ministro, parte de nossa posição confessional é que devemos seguir não 
apenas o que a Bíblia ensina explicitamente, mas o que pode ser deduzido das 
Escrituras por inferência clara e necessária. A Bíblia tem princípios claros que se 
referem a questões como essas. O mais importante, sem dúvida, é o princípio da 
mordomia, pelo qual sou responsável por agir como mordomo das minhas poses, 
inclusive minha riqueza e por não ser esbanjador e irresponsável na maneira como 
gasto meu dinheiro. 

O maior problema que tenho com cassinos, e particularmente com loterias, é 
que eles tendem a ser investimentos muito medíocres, e inevitavelmente exploram 
os pobres da sociedade. O pobre sonha em melhorar seu bem-estar material. Ele 
sonha em possuir uma casa e um bom carro. Sonha em ser libertado das infindáveis 
e opressivas tarefas do trabalho diário com remuneração muito pequena. Sendo um 
trabalhador que recebe um pagamento baixo por horas de serviço, ou que depende 
de um cheque da Previdência Social, ele não terá nunca oportunidade de acumular 
dinheiro suficiente para construir uma base sólida ou investir no futuro. Sua única 
possibilidade de conseguir segurança financeira ou melhorar sua situação é apostar 
nos números e apostar alto nos cassinos. Ele usará seu dinheiro e esperará ganhar o 
prêmio milionário. Esse é o seu sonho. Mas ele não tem uma compreensão real de 
como o sistema funciona, e quão grande são as desvantagens contra ele. 

Passamos por essa luta no estado da Pensilvânia quando eu morava lá e 
todos estavam preocupados com crime organizado e tudo mais. O crime 
organizado já existia lá. Quando eu era menino, já havia uma loteria na Pensilvânia. 
Não era estatal, era dirigida pela Máfia, e podia-se comprar um número em quase 
todas as esquinas de Pittsburgh. O fato que me espantou foi que quando o estado 
assumiu a loteria para benefício de cidadãos importantes, as dificuldades para 
ganhar no sistema estatal eram piores do que as que existiam no sistema da Máfia. 
Portanto vi o estado tirando vantagem do desejo das pessoas de ficarem ricas 
depressa, e explorando o pobre através dessa terrível forma de investimento. 
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