
 
 
 
40 DIAS COM PROPÓSITOS | AFINAL POR QUE ESTOU AQUI? 
Dia 5 | Enxergando a vida do ponto de vista de Deus  
 
PALAVRA 

 
"Se forem fiéis nas pequenas coisas, também o serão nas grandes. Mas, se forem              
desonestos nas pequenas coisas, também o serão nas maiores"  
Lucas 16:10 (NVT) 
 
Em Lucas 16.10-13, Jesus ensina a seus discípulos sobre sermos fiéis a Deus numa área que                
costuma ser um grande desafio para muitos cristãos: nossa relação com o dinheiro. Uma metáfora               
que a Bíblia usa para se referir à vida é a de que ela é um cargo de confiança dado por Deus. Ele                       
prova nossa fidelidade ao nos atribuir responsabilidades neste mundo. Conforme formos fiéis nas             
pequenas coisas, demonstramos estar preparados para assumirmos, aos poucos,         
responsabilidades cada vez maiores. No versículo 13, Jesus conclui que não podemos servir ao              
Senhor e ao dinheiro ao mesmo tempo. Isso significa que, ao administrarmos nossos recursos,              
precisamos lembrar que, na verdade, nada nos pertence de fato. Tudo o que possuímos pertence a                
nosso Pai, que nos confia tais bens para que possamos bem administrá-los para o benefício de seu                 
reino. Além disso, ao demonstrarmos fidelidade na administração das coisas deste mundo,            
estaremos aptos a administrar as verdadeiras riquezas que Deus quer colocar em nossas mãos: as               
riquezas eternas (Lc 16.11). 
 
Para memorizar o versículo de hoje, desenhe um esquema com setas e palavras que represente a                
relação de causa e consequência do versículo. 
 

 
ANOTAÇÕES  
 
Responda em seu caderno de devocionais: 
 
1) A Bíblia possui muitas passagens que tratam de nossa relação com os bens que possuímos.                
Com base em Lc 16.10, 1 Tm 6.16-17 e Hb 13.5, como Deus espera que lidemos com os recursos                   
que ele nos confia? 
 
2) Relacione cada passagem com a lição que ela ensina: 

a) Sl 112.5-6 (  ) Não devemos amar o dinheiro. 
b) Hb 13.5 (  ) O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. 
c) 1Tm 6.17-18 (  ) Devemos ser honestos e generosos. 
d) 1 Tm 6.10 (  ) Não devemos pôr nossa esperança na incerteza da riqueza. 

 



 
3) Deus nos dá bens não apenas para usufruirmos deles, mas também para abençoarmos outros e                
contribuirmos para seu reino (Lc 16.9, Mt 6.21). Como você tem gerido seus recursos materiais e                
financeiros? 
 
4) O que me aconteceu recentemente que agora percebo ter sido um teste de Deus? Quais tarefas                 
mais importantes que Deus me confiou? (extraída do livro) 
 

 
 
PRÁTICA 
Com base nas lições que aprendeu hoje, tome uma decisão prática a respeito de suas resposta ao                 
item 3 das Anotações. Exemplo: “Eu decido que nesta semana darei uma oferta generosa a pelo                
menos uma pessoa em necessidade (na rua, no sinal de trânsito, um parente, um vizinho, etc.)”.                
Marque com um check em seu caderno após ter concluído a ação. 
 

 
  ORAÇÃO     * 
Agradeça a Deus pelos recursos que ele confiou a você e peça que ele o ensine a administrá-los                  
com sabedoria, contribuindo para as obras do reino dele. 
 
 
  
 
 
 
 
  

 

 


