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ou escolhes um, ou escolhes outro...

Tem sido um cristão generoso?

O que dizem as suas ofertas 
sobre a sua fidelidade a Deus?

De que forma um cristão pode 
servir a Mamom?

Tem dado prioridade a Deus ou 
às questões materiais?

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

Jesus, no sermão do monte, depois de ter exortado os seus 
seguidores a juntarem tesouros no céu ao invés de os acumu-
larem na terra (Mt. 6:19-20), vai mais longe no seu ensino e 
estabelece duas posturas de vida que as pessoas podem as-
sumir: uma espiritual outra materialista. Sem margem para 
dúvida, Jesus coloca as duas posturas em oposição, de forma 
categórica e irreconciliável: Ninguém pode servir a dois senho-
res... Não podeis servir a Deus e a Mamom. (Mt. 6:24)
Mamom significa riquezas ou dinheiro. Mas a expressão hebraica, além de riqueza, envolve também o 
conceito de confiança, “confiar no dinheiro”.
Servir Mamom é confiar no dinheiro e crer que, através dele, pode-se viver uma vida abundante. Para o 
servo de Mamom, o dinheiro é tudo o que ele pode comprar, é a grande prioridade da vida. Quem serve 
Mamom, vive para si mesmo e procura acumular tesouros na terra, porque entende que quanto mais 
tem, melhor vive.
A palavra ‘servir’ que Jesus usa é muito rica. Contém ideias como a submissão de um escravo ao seu se-
nhor, a lealdade inerente a um servo, ou a confiança no poder de alguém que é maior, mais forte e capaz. 
Servir implica amar e dedicar a vida a um senhor, por isso, Jesus afirmou que ou há-de odiar um e amar o 
outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro (Mt. V24).
É certo que todos os cristãos, ao lerem esta passagem, se identificam de imediato como os servos  de 
Deus e não de Mamom. Porém, é possível que alguém creia em Jesus e acabe servindo a Mamom. Ma-
teus 19 conta-nos a história de um jovem rico que creu que Jesus lhe podia indicar a vida eterna. Porém, 
quando confrontado com a escolha de servir a Deus ou a Mamom, acabou por escolher o dinheiro, pois 
era dono de muitos bens. O dinheiro era o tesouro do coração daquele jovem.
Numa sociedade consumista e materialista, onde as pessoas valem pelo que têm e não pelo que são, 
não é difícil os cristãos deixarem-se tentar por bens materiais, que em muitas situações destroem a sua 
fidelidade ao Senhor.
É sábio perguntarmo-nos que tesouros é que temos no coração. Quais têm sido as nossas prioridades, a 
nossa razão de vida. Devemos refletir se somos generosos e se a nossa fidelidade demonstra que estamos 
empenhados em fazer avançar o Reino de Deus.
A disciplina da simplicidade ajuda-nos a manter o foco no Reino de Deus e na sua Justiça (Mt.6:33). Ajuda-
nos a dar prioridade à postura espiritual que Jesus ensinou, ao invés de idolatrar uma visão materialista 
publicitada pela sociedade pagã em que vivemos.

Pr. Rui Sabino



temas de oração
gratiDÃo

iNtercessÃo

Pelos Cultos e reuniões online, para fazem chegar a Palavra a muitos. 

Pela nossa Igreja, pastores, membros, visitantes, pelos que nos seguem online. 

Pela protecção do Senhor à nossa Igreja.

Pelos que têm chegado à nossa Igreja. 

Pelos nossos pastores e liderança, EVM e seu ministério. 

Pela CBP, Seminário, Igrejas sem pastor. 

Por famílias fortes e dedicadas. 

Tempo Covid: 
   - Cura completa para o nosso país 
   - Autoridades, profissionais de saúde, doentes 
   - Vacinação, desconfinamento. 
Pelos mais fracos, idosos, doentes.

agenda e notícias

Sala de Oração “Mulheres que Oram”
Terças e Quintas - 21h às 22h
Através do Google Meet
https://meet.google.com/xuq-tkiv-vpn

Reunião de Oração - Homens
Através do Zoom  | Terças - 21h30
https://us02web.zoom.us/j/81235225960?pw-
d=U25jMDFTMjNCY3hrdm1OUXZGRDY0Zz09

ID da reunião: 812 3522 5960
Senha de acesso: 491740

Para efeito de entrega de dízimos e outras ofertas
IBAN PT50.0033.0000.00060445260.05

Reunião de Oração
Através do Zoom  | Sexta-feira - 20h
https://us02web.zoom.us/j/135539059?pwd=dH-
VYdXFkUVdJMXhyRHZNOVhIMTVSQT09

ID da reunião: 135 539 059
Senha de acesso: 729748

Inscrição para os Cultos
As inscrições para os cultos devem ser feitas 
todas as semanas através do website da igreja.

Horários: 10h-11h15 // 11h45-13h

O culto é transmitido em direto no horário 
das 11h45 às 13h.

https://meet.google.com/xuq-tkiv-vpn
https://us02web.zoom.us/j/81235225960%3Fpwd%3DU25jMDFTMjNCY3hrdm1OUXZGRDY0Zz09
https://us02web.zoom.us/j/81235225960%3Fpwd%3DU25jMDFTMjNCY3hrdm1OUXZGRDY0Zz09

