
Na conversa que Jesus manteve com a mulher samaritana em João 

4.23,24, Ele disse: “Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros 

adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai 

procura a tais que assim o adorem. Deus é Espírito, e importa que os 

que o adoram o adorem em espírito e em verdade”. 

Esse texto nos diz que, como crentes, tudo o que realizarmos deve fazer 

parte de nossa adoração a Deus. Devemos, portanto, tentar manter um 

equilíbrio entre o espírito e a verdade. 

O aspecto da verdade tem a ver principalmente com princípios naturais, 

não-opcionais de vida, enquanto que o aspecto do espírito tem a ver com 

o reino espiritual. Assim, precisamos viver constantemente de acordo com 

ambos, o espírito e a verdade. 

Por exemplo: Em uma viajem de avião, precisamos nos submeter aos 

princípios naturais da aerodinâminca. Quebrá-los, poderá resultar em 

morte ou graves consequências. No entanto, deveríamos desejar também 

ser direcionados pelo Espírito Santo quanto ao local de destino, a data de 

embarque e o verdadeiro propósito da viajem, a fim de que sejamos bem 

sucedidos e o nome do Senhor seja glorificado. 

Do mesmo modo, é necessário mantermos este equilíbiro quando tratamos 

de nossas finanças pessoais. 

É imprescindível manejarmos bem os recursos que Deus coloca em 

nossas mãos, para sermos capazes de obrigar o sistema do mundo a fazer 

o trabalho do Reino de Deus que é, principalmente, evangelizar os 

perdidos.  

Foi realizada uma estimativa, no ano de 2002, nos EUA, que seriam 

necessários cerca de 2 bilhões e meio de dólares para pregar-se o 

evangelho em todos os lugares do mundo ainda não evangelizados. E 

Jesus nos fala em sua Palavra que quando o Evangelho do Reino fosse 

pregado a todos os povos, a todas as etnias e a todas as nações é que 

viria o fim (Mt 24.14). Para cumprir essa ordem, a Igreja que deseja a 

vinda de Cristo, precisará de muito recurso financeiro.  

Com muito recurso podemos: Comprar tempo na TV e na Rádio, comprar 

passagens e imóveis para abrir novas igrejas, imprimir bíblias e literaturas 

cristãs, enviar e sustentar missionários por todo o mundo, realizar 

cruzadas evangelisticas, etc... E isso tudo exige muitas pessoas e muitos 

recursos, inclusive dinheiro. 



Na verdade, o aspecto do espírito nos fala de termos fé na palavra nos 

dada por Deus mas, o aspecto da verdade nos fala de obedecermos 

os princípios naturais, para que a palavra liberada se cumpra. 

Por exemplo: Um homem de Deus poderoso em oração e na Palavra, não 

pode simplesmente ignorar a lei natural da gravidade e sair por ai pulando 

de penhascos e prédios. A menos que o Espírito Santo o ordene, ele 

morrerá ou ficará com profundas sequelas físicas. 

Assim também, não podemos ignorar e violar princípios financeiros 

básicos e esperar que Deus traga libertação, crescimento e multiplicação 

sobre nossas finanças pessoais. 

No Novo Testamento, 16 das 38 parábolas de Jesus tratam de finanças. 
 
Será que Jesus veio à Terra para arrecadar dinheiro a fim de sustentar seu 
ministério? 
 
É claro que não! Jesus não buscava o dinheiro das pessoas, mas sim seus 
corações! Não foi a toa que Ele disse em Mateus 6.21: Onde estiver seu 
tesouro, aí estará também seu coração”.  
 
Ele descobriu que muitas pessoas consideram seu dinheiro um grande 
tesouro. Então, se Ele capturasse o dinheiro deles, capturaria seus 
corações lhes dando em troca algo infinitamente melhor: o Reino de Deus! 
 

Existem muitos crentes que até entendem os princípios bíblicos corretos 
de gerenciamento financeiro, porém, não entendem o aspecto espiritual: 
Existe, literalmente, uma batalha no mundo espiritual sobre o domínio 
das nossas vidas e decisões financeiras (Ef 6.12).  
 
Por exemplo: As ondas de TV e de rádio estão por todo lugar, porém, não 
podemos percebe-las sem a presença de um aparelho receptor. Todavia, 
mesmo que não as percebamos, nem por isso deixam de estar presentes, 
não deixam de ser uma realidade, não são apenas uma teoria ou uma 
idéia.  
 
Assim também é o mundo espiritual, o fato de termos pouca capacidade 
perceptiva para sentirmos o domínio espiritual onde Deus, os anjos, 
satanás e os demônios operam, não significa que esses seres não 
existam. 
 
Precisamos entender e levar a sério isto: Satanás e seus demônios 
trabalham incansavelmente para destruir a vida da Igreja. Tudo porque 
temos sido bênção para muitas pessoas e para muitas famílias desta terra. 



Hoje, vamos compartilhar um princípio básico sobre as finanças de um 

filho de Deus. A primeira atitude a ser tomada pelos crentes que desejam 

de fato adorar a Deus em espírito e em verdade com sua vida financeira: 

 

Reconhecer e Renunciar ao espírito de Mamon 
 

“Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e 
amar o outro ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis 

servir a Deus e a Mamom”. 

Mateus 6.24 
 
Para sermos livres espiritualmente na vida financeira precisamos, em 
primeiro lugar, detectar quem tem dirigido nosso coração em relação a 
dinheiro: Deus ou Mamon? 
 
É importante sabermos que as traduções mais modernas trazem os 
termos: riquezas ou dinheiro, em lugar da palavra Mamon, escrita no 
original em grego. O propósito é facilitar o entendimento ao lermos a 
Bíblia. 
 
Porém, Jesus usa o termo Mamon colocando-o em uma posição 
totalmente oposta a Deus. Contra Deus. Algo que concorre com Deus. 
 
Jesus não estava afirmando: “Seria errado servir a Deus e a Mamon”. Mas, 
ao invés disso ele disse: “É impossível servir aos dois ao mesmo 
tempo. Servir a um, exclui o outro categoricamente”. Então, para que 
um crente sirva somente a Deus, precisa renunciar totalmente a Mamon e 
não ter nenhum vínculo com ele. 
 
Se Mamon siguificasse dinheiro, eu e você teríamos que abrir mão 
completamente do uso do dinheiro e não ter nada a ver com ele. Na 
verdade, Mamon trata-se de uma entidade antiga que era reverenciada 
como o deus das riquezas pelo cananeus e este mesmo demönio continua 
vivo, nos dias de hoje, sendo reverenciado por trás do dinheiro. 
 
O dinheiro em si é impotente. Deus tem poder e Mamon também tem sua 
parcela de poder. Assim, o poder que opera por trás da provisão financeira 
em nossas vidas vai depender de a quem escolhermos servir: A Deus ou a 
Mamon. 
 

O propósito principal de Mamon é obter o amor, a lealdade e o serviço que 
as pessoas deveriam dedicar ao Deus que as criou.  “...ou odiará a um e 



amará o outro, ou se dedicará a um e despreazará o outro. Não 
podeis servir a Deus e a Mamon”.  
 
Vejamos como mamom trabalha: 
 
1. Mamon opera através do engano: Como toda entidade demoníaca 

Mamon trabalha encoberto, fazendo com que as pessoas o sirvam sem 
saber que o fazem.  
 
Mamon leva as pessoas a colocarem um valor desproporcional no 
dinheiro, crendo que o dinheiro tem poder e passam a amá-lo. Então, elas 
são capazes de qualquer coisa para obte-lo em nome de segurança 
financeira para a família. 
 
Quantos, buscando ganhar mais dinheiro, têm deixado de lado a própria 
família, a quem desejam dar segurança financeira! 
 
Quantos estão trabalhando em determinadas áreas, não porque amam o 
que fazem, mas somente pelo dinheiro que ganham! 
 
Quantos abandonam a comunhão da Igreja, deixando de adorarem e de 
servirem a Jesus, porque não têm tempo. Não podem parar de correr atrás 
do dinheiro! 
 
1 Tm 6.10 - “Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de 
males; e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a 
si mesmos com muitas dores”.  
 
2. Mamon opera através do medo: Mamon ama quando muitos crentes, 
por medo da falta de dinheiro, consultam primeiro quanto possuem na 
carteira ou no banco ao invés de consultarem a Deus na hora de 
ofertarem. 
 
Ou quando, por medo de perderem o emprego ou um negócio rentável, se 
submetem a esquemas duvidosos dizendo: “Não, eu não posso ficar sem 
dinheiro”. 
 
Mamon ama quando é ele quem está determinando que decisões o crente 
deve tomar em sua vida pessoal, baseando-se no medo de perder 
dinheiro, ao invés de consultar a Deus e agir pela fé em Sua Palavra. 
 
3. Mamon determina a fonte de provisão: Ele mente colocando no 

coração das pessoas que sua fonte de provisão é o emprego, ou o seu 
cônjuge, ou a empresa da qual é o dono, ou o banco aonde investe, ou 
outro canal pelo qual vem o dinheiro. 



 
O propósito disso é para que autorizemos qualquer outra fonte, e não o 
Senhor Deus, a governar as escolhas em nossas vidas e assim, 
autorizamos o espírito de Mamon a dominá-la. 
 
Quando Deus é minha fonte, o dinheiro se torna meu servo para ser 
investido no Reino e fazer com que o Reino de Deus se expanda e adquira 
mais e mais domínio sobre os homens.  
 
Meu emprego ou qualquer outro meio pelo qual o dinheiro venha a mim é 
apenas um canal que Deus usa para me suprir, mas Ele é a fonte. 
 
Quando o dinheiro é a minha fonte, então me torno servo de Mamon, 
trabalhando para ganhar mais dinheiro, a qualquer custo. 
 
4. Mamon inverte os valores: O dinheiro que ganhamos deve ser 

justamente um meio para servirmos a Deus, que é o fim ou o propósito. 
Mas, quando Mamon está no comando, Deus se torna o meio pelo qual 
esperamos obter mais dinheiro. 
 
Quando não temos dinheiro suficiente usaremos Deus para obte-lo. Uma 
vez que conseguimos o dinheiro, então estamos bem! 
 
NÃO! Deus não é nosso servo para conseguirmos mais dinheiro! 
 
É certo que pobreza e necessidade não são a vontade de Deus para nós! 
Também é certo que o princípio da semeadura gera colheita e multiplica o 
nosso dinheiro! 
 
Mas apenas ficarmos ricos não é o propósito final! Deus nos quer 
prósperos para que façamos Seu reino se expandir na Terra. 
 
CONCLUSÃO:  
 
A maneira que temos de destronar Mamon de nossas finanças é deixando 
de querer ganhar dinheiro apenas para possuí-lo. Nossa mentalidade deve 
ser a de ganharmos dinheiro para servirmos mais e mais a Deus. 
 
Para isso o Senhor instituiu que devolvamos a Ele, através de dízimos e 
ofertas abundantes e com alegria, parte de tudo o que Ele nos dá. 
 
Tome a decisão de ser dizimista e ofertante fiel. Decida agora ser leal 
inteiramente a Deus e destrone mamon de sua vida, em nome de Jesus! 


