
Dinheiro do Reino X Mamon 

1- Introdução – diferenças: 

Mt. 6:19-21, 24 

19"Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, 

e onde os ladrões arrombam e furtam. 

20Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não 

destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. 

21Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. 

24Busquem, pois, em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça, e todas essas 

coisas lhes serão acrescentadas." 

-Riqueza = Mamon           O assunto mais falado por Jesus. 

-Parábola dos talentos           Talento (= U$10.000) para produzir reino. 

-O assunto reino foi rodiado do assunto $. 

-Lúcifer se tornou o principe do Kosmos (adorno, enfeite). 

-Tripé de Mamon: Concupiscência dos olhos    conc. da carne        Soberba da vida 

                                                    Ter                                 Prazer                        Poder 

                                                     $                                     Sexo                          Fama          

 

-Nossa função no Kosmos: ser    Testemunhas do Reino 

                                                          Embaixadores 

                                                          Mordomos 

                                                          Cooperadores 

-Resultado de servir a Mamon:    Ansiedade 

Mt 6:27-34                                       Ansiedade 

                                                           Ansiedade 

                                                           Inquietação (preocupação) 

                                                           Buscar (procurar) - devoção insana 

 

 

 



2- Liberdade ou Escravidão 

Rm 13:1 "Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há 

autoridade que não venha de Deus; as autoridades que existem foram por ele 

estabelecidas." 
3x autoridade = potestade 

Cl 2:9-10 "Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, 

e, por estarem nele, que é o Cabeça de todo poder e autoridade (ou potestade), vocês 

receberam a plenitude." 

Ef 6:12 "Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, 

(ou potestades)contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças 

espirituais do mal nas regiões celestiais." 

-Mamon está por traz das autoridades; 

-Mamon é uma entidade espiritual, uma potestade. 

-Não tocamos só em papel, mas num ser espiritual do mal. 

• Lc 16:1-13 Parábola do administrador infiél:  

"Jesus disse aos seus discípulos: "O administrador de um homem rico foi acusado de 

estar desperdiçando os seus bens. Então ele o chamou e lhe perguntou: ‘Que é isso 

que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você 

não pode continuar sendo o administrador’. 

"O administrador disse a si mesmo: ‘Meu senhor está me despedindo. Que farei? Para 

cavar não tenho força, e tenho vergonha de mendigar... 

Já sei o que vou fazer para que, quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me 

recebam em suas casas’. 

"Então chamou cada um dos devedores do seu senhor. Perguntou ao primeiro: 

‘Quanto você deve ao meu senhor? ’ 

‘Cem potes de azeite’, respondeu ele. "O administrador lhe disse: ‘Tome a sua conta, 

sente-se depressa e escreva cinqüenta’. 

"A seguir ele perguntou ao segundo: ‘E você, quanto deve? ’ ‘Cem tonéis de trigo’, 

respondeu ele. "Ele lhe disse: ‘Tome a sua conta e escreva oitenta’. 

"O senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente. Pois os filhos 

deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. 

Por isso, eu lhes digo: usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de 

forma que, quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. 

"Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco, 

também é desonesto no muito. 

Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo 

ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de 

confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? 



"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". 

Resumo da Parábola: 

(Mamon Ádicos = Mamon Iniquo) 

-Ajuntou tesouros na terra, fazendo amigos. 

-Termina com Mamon da iniquidade (Ádicos) 

-Quem é governado pelo dinheiro, é governado pelo diabo. 

-A avareza é idolatria (não dá, não gasta) 

-A cobiça é idolatria (quer ter, juntar) 

-Tudo isto gera: Ansiedade, Preocupação e Inquitação 

-O dinheiro não é neutro. Ou é usado para Deus ou para Mamon (escravisador, 

enganador, devorador) 

- Fazei amigos              Deus, Jesus e ES. 

 

3- Deus dá para usarmos sabiamente 

-Ganhar dinheiro para usá-lo conforme Deus = Simplicidade, com entendimento 

-Mamon pode ser capturado e usado para Deus 

Ex 3:20-22 "Por isso estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todas as 

maravilhas que realizarei no meio deles. Depois disso ele os deixará sair. 

"E farei que os egípcios tenham boa-vontade para com o povo, de modo que, quando 

vocês saírem, não sairão de mãos vazias. 

Todas as israelitas pedirão às suas vizinhas, e às mulheres que estiverem hospedando 

em casa, objetos de prata e de ouro, e roupas, que vocês porão em seus filhos e em 

suas filhas. Assim vocês despojarão os egípcios". 

-Saíram e mudaram até a comida, mas o dinheiro continuou sendo o do Egito, para 

depois construir um tabernáculo (Igreja). "Para que Eu habite no meio do povo". 

 Ex 12:35-36 "Os israelitas obedeceram à ordem de Moisés e pediram aos egípcios 

objetos de prata e de ouro, bem como roupas. 

O Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo 

que lhes davam o que pediam; assim eles despojaram os egípcios." 

 

 



 

 

4- Meditando para ter revelação: 

2Co 8 e 9 

 

       5-   Conquistando Mamon: 

-Fazendo amigos (acumulando dinheiro nos céus) 

Ou ser escravo de Mamon: 

-Alexandre, O grande           de mãos vazias 

-Napoleão          Inquietação, Tristeza 

1º)Examine seu Coração: 

Sl 36:9 "Pois em ti está a fonte da vida; graças à tua luz, vemos a luz." 

-Sente medo? De perder? 

-Desejo de ganhar? 

-Que impacto o dinheiro tem na sua vida? 

2º)Ser Realista: 

-Casa própria = só "10%" dos habitantes da Terra tem (Já pagaram). 

3º)Comunhão e Confissão (Arrependimento): 

-Para ficar livres da escravidão, do supérfluo 

4º)Tirar as Palavras, Meu e Minha do Vocabulário: 

Ag 2:8 "Tanto a prata quanto o ouro me pertencem", declara o Senhor dos Exércitos." 

-Somos apenas mordomos, uns de pouco, outros de muito. 

-Deus requer a fidelidade. 

-Devemos entender o “contentamento” (que é entender que não temos nada e Deus 

nos deixa usar tudo). 

5º)A Graça de Dar (2Co 8 e 9): 

-É como socar Mamon. 

-Deus é doador. Mamon obtém e retém. 



-Os Tessalonissenses imploraram para dar. Deram-se a sí mesmos. 

-Muitos comem as sementeiras 

6- Aspéctos Práticos 

Família e Dinheiro: 

1- Quem decide? Deus ou Mamon? 

Ex.: O filho pede e você responde que não porque não tem dinheiro. Então quem 

governou? 

-O ensino correto é orar, esperar em Deus. 

-O ensino correto é doar, ver a real necessidade, guardar para ter para socorrer. 

2- Pessoas são mais importantes que coisas: 

Ex.: Filha sujou o vestido caro. Então há briga, porque a coisa foi mais importante que 

a pessoa. 

Dt 24:6 e 10 "Não tomem as duas pedras de moinho, nem mesmo apenas a pedra de 

cima, como garantia de uma dívida, pois isso seria tomar como garantia o meio de 

subsistência do devedor. 

Se um homem for pego seqüestrando um dos seus irmãos israelitas, tratando-o como 

escravo ou vendendo-o, o seqüestrador terá que morrer. Eliminem o mal do meio de 

vocês. 

Nos casos de doenças de lepra, tenham todo o cuidado de seguir exatamente as 

instruções dos sacerdotes levitas. Sigam cuidadosamente o que eu ordenei a eles. 

Lembrem-se do que o Senhor, o seu Deus, fez com Miriã no caminho, depois que vocês 

saíram do Egito. 

Quando um de vocês fizer um empréstimo de qualquer tipo ao seu próximo, não entre 

na casa dele para apanhar o que ele lhe oferecer como penhor." 

3- Ensino pelo exemplo: 

- Como esta sua vida cotidiana em relação ao dinheiro? 

• Dízimos 

• Ofertas  

• Servir com os seus bens ( carro, casa, roupas, móveis, ferramentas..) 

• É liberal? 

• Sacrifica para poder ofertar? 

• Ex.: comer fora, salgadinhos, 20 sapatos, o empresário que apanhou. 

Ex.: Os filhos estão vendo, lendo a nossa vida. 

“Honra ao Senhor com as primícias dos seus bens”. 



4- Mostrar o lado sombrio do dinheiro: 

-Ensine e ore (subjugar Mamon) 

5- Satisfação não está ligado a ter: 

-A melhor lição é dizer ‘NÃO!’ aos filhos  

-Ou somos frouxos? Fazemos dos nossos filhos tiranos? Mau agradecidos? 

6- Entregar ofertas e dízimos por necessidade ( ou com tristeza): 

Ex.: Xande, Mabunda 

 
Será que estamos doando pelo coração enganoso? Pela alma? Ficamos comovidos e 

damos? 

Então estamos sendo dirigidos pela carne! 

Jesus disse que a carne para nada presta, mas o Espirito vivifica! 

Então? 

Devemos nos arrepender e ouvir o Espirito Santo: 

Entregar de acordo com as escrituras... 

 
 

 

 


