O primeiro mito: o dinheiro
traz felicidade
Observe agora o primeiro
mito: o dinheiro traz felicidade.
Quantas pessoas pensam assim:
“Ah!, se eu morasse no bairro tal,
se eu tivesse o apartamento tal,
se eu trabalhasse na empresa
tal, se eu tivesse o carro tal, eu
seria feliz”. Quantos já pensaram
assim? Quantos já pensaram que
a felicidade está no ter?
O apóstolo Paulo nos diz, nos
versículos 5 e 6, que grande fonte de lucro é a piedade com o
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contentamento. Paulo está nos dizendo que o dinheiro não produz
contentamento, mas que este é
resultante da piedade no coração.
Quem é feliz não é quem tem dinheiro no bolso, e sim é quem é
piedoso. Que estava acontecendo?
Os falsos mestres estavam saindo pelas igrejas e servindo-se da
pregação distorcida da Palavra de
Deus para enriquecerem. Estavam
transformando o evangelho num
produto, os crentes em consumidores e enriquecendo pela comercialização da Palavra de Deus.
Paulo coloca-se contra esses
falsos mestres para dizer que essa
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busca indevida e ilícita da riqueza
não traria felicidade, mas que a
piedade com o contentamento
é grande fonte de lucro. Paulo
não está dizendo que a piedade
é lucro. Ele está dizendo que a
piedade com o contentamento
apropria-se da riqueza espiritual,
e, por essa razão, é grande fonte
de lucro. E o apóstolo Paulo, nos
versículos 7 a 10, usa quatro
argumentos para refutar esse
mito de que o dinheiro pode
trazer felicidade.
O primeiro argumento que
ele usa é que você e eu estamos
destinados à eternidade, e o
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dinheiro é apenas temporal.
Veja o versículo 7: “Porque nada
temos trazido para o mundo,
nem coisa alguma podemos
levar dele”. O que Paulo está
dizendo é o seguinte: o dinheiro
tem vida curta, não dura para
sempre, está fadado a acabar.
O que Paulo está dizendo é que
ninguém pode levar dinheiro
consigo na hora da morte. Não
há caminhão de mudança em
enterro. Não há caderneta de
poupança no cemitério. Você não
trouxe nada, você não vai levar
nada. E a pergunta que Paulo nos
faz agora é a seguinte: Quanto
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você viverá neste mundo? Você
sabe? Quantos anos mais você
tem para viver? Agora deixe-me fazer a segunda pergunta:
quanto você viverá depois que
partir deste mundo? Então, qual
é a importância dos tesouros que
você busca acumular aqui em
relação à eternidade?
O dr. Ray Stedman, certa
feita, foi abordado por um jovem,
que disse: “Pastor Ray Stedman,
quero ser igual ao meu avô”.
Stedman perguntou:“ É mesmo?
Mas no que você quer ser igual
ao seu avô?” O jovem respondeu:
“Meu avô morreu milionário”.
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Stedman disse então: “Você está
enganado, jovem, seu avô era
milionário até o último minuto
de sua vida. No momento em
que ele morreu, não tinha mais
um centavo”. É verdade. O seu
dinheiro não pode ir com você
para a eternidade. Em que você
está pondo então o seu coração,
que tesouro está buscando, qual
é a dimensão dos seus valores?
O segundo argumento por que
o dinheiro não produz felicidade é
que você não precisa de riqueza
para ser feliz agora. Veja o
versículo 8 do texto: “Tendo
sustento e com que nos vestir,
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estejamos contentes”. O que
Paulo está dizendo é que, para
ser feliz, você precisa de poucas
coisas. É uma ilusão, um engodo,
um engano você pensar que
precisa de muita coisa para ser
feliz. O Senhor Jesus disse: “A
minha comida consiste em fazer a
vontade daquele que me enviou”.
Este era o propósito da vida dele:
fazer a vontade do Pai é o que o
fazia feliz.
Veja o que está escrito em
Hebreus 13.5: “Seja a vossa vida
sem avareza. Contentai-vos com
as coisas que tendes; porque ele
tem dito: De maneira nenhuma
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te deixarei, nunca jamais te
abandonarei”. Contentai-vos com
as coisas que tendes. Em outras
palavras, o autor aos Hebreus
está dizendo: não ponha a sua
felicidade em coisas que você
não tem; ponha a sua felicidade
naquilo que já recebeu, porque
Deus nunca vai deixá-lo, Deus
nunca vai abandoná-lo. Ponha a
sua felicidade no provedor, e não
na provisão. O apóstolo Paulo diz
em Filipenses 4.11-13: “Aprendi
a viver contente em toda e
qualquer situação [...]; assim de
abundância como de escassez”.
E ele arremata dizendo: “Tudo
O primeiro mito: o dinheiro traz felicidade l 25

