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Domingo 42 CdH 

 
P 111. O que Deus ordena no oitavo mandamento? 
R. Devo promover, tanto quanto possível, o bem do meu próximo e 
tratá-lo como quero que os outros me tratem. Além disso, devo fazer 
fielmente meu trabalho para que possa ajudar ao necessitado. 
 
Texto: 1 Timóteo 6: 3-10 
 
Queridos irmãos em Jesus Cristo, 

 
Eu li uma certa vez no Jornal Gazeta de Alagoas que um habitante de Maceió se 
tornou um  milionário. Ele participou da Mega-Sena e ganhou mais de dois 
milhões de Reais! Depois disso, alguns irmãos me perguntaram se um crente 
poderia participar numa tal coisa, a Mega-Sena ou outro tipo de loteria. 
Meditando sobre esta pergunta, eu devo dizer: NÃO! Um cristão não pode 
participar deste tipo de jogo. Até mesmo se ele for doar 10% ou mais à igreja. 
Parece-me que este tipo de jogo não está em concordância com a palavra de 
Deus. Não está em concordância com o oitavo mandamento, nem com o 
décimo mandamento.  
 
Talvez uma pessoa pense: Mas isso não é um assunto diferente? O sermão não 
é sobre o oitavo mandamento? Quem joga, furta? Não, não é assim. Quem joga 
não é um ladrão, mas ele não vive conforme a vontade de Deus. Pois o que 
Deus quer com este oitavo mandamento? Ele quer proteger a nossa vida, 
também os nossos bens. Ele quer nos proteger contra ladrões e ele quer nos 
ensinar para não sermos ladrões, mas para ganhar a nossa renda duma 
maneira legítima. Como o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios (Ef. 4: 28): 
“Aquele que furtava, não furte mais; antes trabalhe, fazendo com as mãos o 
que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade”. Deus 
nos ensina a Trabalhar e para ganhar a nossa renda dessa maneira. Isso é a 
idéia comum que encontramos na bíblia. O homem deve Trabalhar para cuidar 
da sua família e das pessoas que precisam de ajuda (1 Tess. 4: 1-11). 
 
Então, qual é o problema? Uma pessoa que joga na Mega-Sena é um ladrão? 
Não, irmãos, não vou dizer isso. Ela não é um ladrão, mas ela gasta o seu 
dinheiro duma maneira errada. Pois a situação é: Agora uma pessoa ganhou 
mais de dois milhões de Reais. Uma só pessoa ganhou; mas quantas pessoas 
perderam? Quantas pessoas pagaram 10, 200 ou até 1000 reais e não 
ganharam NADA?  
 
A realidade deste jogo é uma grande mentira, irmãos. Pois há pessoas que 
gastam a cada mês uma grande parte do seu salário com este jogo e não 
ganham nada. Parece que este jogo é um bom negócio, mas não é. Muitas 
pessoas perdem mais do que ganham. Uma pessoa teve boa sorte, mas 
provavelmente mais de dois milhões de pessoas pagaram por isso. É a mesma 
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coisa com estas máquinas, que encontramos em várias lojas. Você coloca 
dinheiro dentro da máquina e pode até ganhar dinheiro com uma certa 
combinação. Uma pessoa pode ganhar 10 ou 25 reais. Mas presta atenção, a 
máquina está programada para receber cinquenta reais e depois disso, ela dá 
25 reais. Então a máquina sempre ganha. O jogo é assim. Ninguém pode 
influenciar a sua sorte. As pessoas pensam que elas estão controlando a 
máquina, mas não é verdade. A máquina é como um computador. Ela está 
programada duma tal maneira que ela sempre ganha. Chama-se esta maquina 
de ‘o ladrão com um braço’.  
 
É melhor colocar o seu dinheiro numa conta de poupança, do que jogar com 
estes jogos. Eu mesmo com 18 anos, muito rebelde, joguei nessas máquinas. 
Pensei que podia ganhar, mas não foi assim, Perdi muito dinheiro e graças a 
Deus eu descobri isso na hora certa, pois muitas pessoas jogam e perdem e 
perdem e perdem. E elas continuam, pois querem ganhar de volta o seu 
dinheiro. Elas ficam com raiva, com uma obsessão. Elas continuam, ganham 
uma vez, duas vezes e depois perdem quatro vezes, ganham de novo, perdem 
de novo. E cada vez elas perdem mais e mais, pois o jogo está programado 
para ganhar.  
 
Isso mostra também um outro aspecto que está ligado com este jogo. É a 
COBIÇA. As pessoas que participam na Mega-Sena jogam com qual motivo? 
Pois é! Para ganhar! Para ganhar um milhão ou mais! Isso é o alvo deles. Ser 
rico e ser cada vez mais rico! Para fazer o que? Ser rico para gastar este 
dinheiro. Elas querem comprar uma mansão ou um carrão, viajar para outros 
países. Duvido que haja uma pessoa que queira ganhar um milhão para ajudar 
os pobres. O dinheiro é primeiramente para si mesmo. 
 
Então, irmãos! Isso é uma atitude cristã? Como isso combina com as palavras 
de Jesus que encontramos em Mateus 6. Em primeiro lugar Mateus 6: 11. É 
uma parte da oração, que o Senhor Jesus nos ensinou. O pão nosso de cada 
dia nos dá hoje. Por que Jesus nos ensinou isso? Por que Jesus não nos 
ensinou orar: Dá-me um milhão? Sabe por quê? Porque Jesus quer nos ensinar 
para sermos HUMILDES. Somos filhos do Pai, e pedimos o que precisamos para 
a nossa vida de cada dia. Só PÃO! E quem pede por pão, descobrirá que o 
nosso Pai no céu dará muito mais do que pão.  
 
O verdadeiro crente deve ter a atitude que encontramos em Provérbios 30: 8 : 
“Não me dês nem a pobreza nem a riqueza; mantém-me do pão da minha 
porção de costume; para que, porventura, estando farto não te negue, e venha 
dizer: Quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, não venha a furtar, e tome o 
nome de Deus em vão”. Este texto quer nos ensinar para ficarmos 
SATISFEITOS com o que recebemos do Senhor. Um olho satisfeito reconhece 
as bênçãos do Senhor. O olho ou o coração insatisfeito, sempre procura mais. 
Sempre está com fome, nunca está satisfeito. Assim é o coração do Cobiçoso: 
ele sempre quer mais. Ele joga para ganhar, e se ganha, o coração dele ainda 
não está satisfeito, depois disso ele tem medo, medo de perder o seu dinheiro. 
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No capitulo 6 de Mateus, Jesus enfatiza isso: Não te preocupes, pois o Senhor 
cuida de vocês. Não andeis cuidadosos quanto a sua vida. 
 
E Como será que está a fé dessas pessoas que estão procurando o tesouro na 
Mega-Sena? Jesus disse: “Não ajunteis tesouros na terra, onde traça e a 
ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntais 
tesouros no céu, onde nem traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões 
não minam nem roubam”. (Mateus 6: 19-20) 
 
Como a vida dos jogadores combina com estas palavras do nosso Senhor, 
irmãos! Um jogador vai para a casa lotérica, no seu caminho ele passa por 
várias pessoas pobres, pedindo esmola. Mas ele olha e não dá nada.  Ou quase 
nada, pois ele quer gastar o seu dinheiro para ganhar um milhão. Então, o que 
está no coração dele? O amor para com o seu PRÓXIMO ou o amor para com o 
DINHEIRO? Parece-me o último. E cada semana ele faz a mesma coisa. Ele está 
fazendo tudo para ganhar um tesouro na terra, mas ele não faz nada para 
ganhar um tesouro no céu. Ele está com o olho fixado para ganhar, e por causa 
disso ele se esquece dos seus próximos. Isso é o problema das pessoas que 
são ricas.  
 
Pense no homem rico que queria ganhar a vida eterna. Ele já ganhou um 
tesouro na terra, e agora ele queria ganhar o tesouro no céu. Mas para ganhar 
o tesouro no céu devemos perder o tesouro na terra. E isso foi o problema do 
homem rico. Ele estava tão ligado com o seu dinheiro, com a sua vida luxuosa, 
que ele não podia desvincular-se do seu dinheiro. Ele devia vender tudo e dar 
tudo aos pobres e ele teria um tesouro no céu. Mas ele não conseguiu isso. E 
por causa disso Jesus disse (Lucas 18: 24): “Quão dificilmente entrarão no 
Reino de Deus os que têm riquezas”! E o apóstolo Paulo fala da mesma 
maneira em 1 Tim. 6: 9: “Os que querem ser ricos caem em tentação, e em 
laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os 
homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a 
espécie de males; e nessa cobiça alguns se desviaram da fé. E se traspassaram 
a si mesmos com muitos dores”. 
 
Ser rico não dá a felicidade que as pessoas querem ter. O que vocês acham  
daquele maceioense que ganhou a Mega-Sena ele é mais feliz agora? Ou ele 
tem mais preocupações? O que fazer com tanto dinheiro? Como segurar tanto 
dinheiro? Aonde deixar o seu dinheiro? Que banco vai cuidar bem do seu 
dinheiro? Como está com a Receita Federal? Imagine que a sua família ou os 
amigos vão descobrir que ele ganhou tanto dinheiro? Fulano logo vai pedir dois 
mil reais emprestados. E o seu cunhado está com débitos, e lógico que vai 
pedir ajuda ao mais novo milionário. Com certeza, todos eles vão querer uma 
parte do mega bolo que ele ganhou.  
Paulo pensa nessas coisas. Ele tem uma palavra para este novo rico em Maceió 
e para todos os que são ricos. Paulo disse (1 Tim. 6: 17-19) : Manda aos ricos 
deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das 
riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas 
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gozarmos; Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa 
mente, e sejam comunicáveis; Que entesourem para si mesmos um bom 
fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. 
 
Reconhecemos as palavras do Senhor nestes versículos. O mesmo Senhor que 
disse: Onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Quem 
ajuntar tesouros na terra, o coração dele está com o dinheiro e não com Deus. 
Quem está com cobiça, serve a Mamom (Mt. 6: 24) e não a Deus, pois não 
pode servir os dois. Se Deus disse: não furtarás, Ele não fala somente sobre 
crianças que roubam uma trocadinho da carteira do pai, nem somente sobre 
assaltos nos bancos, mas Ele fala também sobre o que está atrás de tudo isso: 
O CORAÇÃO. Onde está o nosso coração? O nosso coração está com o dinheiro 
ou com Deus? Se o vosso coração está com o DINHEIRO, Deus vos julgará. 
Pois se o nosso coração está com o dinheiro, não haverá mais espaço para 
Deus nem para os nossos próximos. Quem vive assim peca contra todos os 
mandamentos de Deus. 
 
Quando Cristo voltar para julgar os vivos e os mortos, ele não vai perguntar: 
Quem foi mais rico? Mas ele perguntará: O que fizeste com a sua riqueza? Tive 
fome, e tu me destes de comer? Tive sede e tu me destes de beber? Era 
estrangeiro e tu me hospedaste? Estava doente e tu me visitaste? Estava nu e 
tu me vestiste? Estive na prisão e tu foste ver-me? O que fizeste com a sua 
riqueza? Seja a Mega-Sena de 2 milhões Reais, seja o seu salário mínimo de 
450,00 Reais; O que fizeste com a sua riqueza? Você gastou o seu dinheiro com 
AMOR, como Cristo fez? Gastou o seu dinheiro como Paulo disse em 1 Tim. 6: 
18: “Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente, e 
sejam comunicáveis”.  
 Pois só assim teremos um bom fundamento para o futuro; e só assim 
alcançaremos a vida eterna. Não por causa das nossas boas obras, mas porque 
seguimos os passos do nosso Senhor Jesus Cristo.  
 
O verdadeiro crente não investe o dinheiro para ganhar a MEGA-SENA na terra, 
mas ele dá o seu dinheiro aos que precisam de ajuda porque o verdadeiro 
crente sabe que já ganhou a MEGA-SENA ali no céu. Quer dizer: ele ganhou a 
vida eterna com Jesus Cristo. Ele não precisa de mais, pois já tem TUDO! 
Amém! 

 
Cântico: Salmo 15: Quem, ó Senhor, pode morar.  

   
 


