


7 - Vencendo o espírito de mamom



• Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos 
os males? 

• Dinheiro é uma maldição em si? 

• Deus condena as riquezas? 

• Ser rico é um pecado?  

• Ser pobre é uma virtude?
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Todo aquele que não está 
cheio do Espírito Santo, cedo 
ou tarde terá problemas com 

dinheiro!
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“Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e 
amará o outro; será dedicado a um e desprezará o 
outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro*.” 

Mateus 6:24 (NVT)  

*dinheiro: do grego Mamom
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9 “Por isso, eu lhes digo: usem a riqueza (mamom) deste mundo ímpio para 
ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes os recebam nas moradas 
eternas.  

10 Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco, 
também é desonesto no muito.  

11 Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas 
(mamom) deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas ? 12 E 
se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem 
lhes dará o que é de vocês?  

13 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 (mamom).” - Lucas 16:9-13 
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Quem é Mamom?
• Mamom é uma palavra aramaica que significa “riquezas” ou “dinheiro”. 

• É a riqueza personificada — o deus da riqueza, uma entidade espiritual  

• Tem origem na Babilônia, que significa confusão: 

• O pensamento da Babilônia é: 

• Eu não preciso de Deus 

• Eu posso chegar ao céu pelo meu próprio esforço
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Quem é Mamom?
• Espírito de arrogância e orgulho que se opõe ao Espírito de 

Deus 

• Mamom diz: se você tivesse um pouco mais de dinheiro, seus 
problemas estariam resolvidos 

• Mamom quer governar — ele quer que as pessoas o sirvam: 

 “Você não podem servir a Deus e ao Dinheiro (Mamom).  
 Lucas 16:13
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Mamom promete o que somente Deus pode dar

• Identidade 

• Segurança 

• Valor pessoal 

• Felicidade 

• Alegria 

• Paz
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• “Se você tivesse mais dinheiro, você seria mais feliz”  

• “Se você tivesse mais dinheiro, as pessoas 
prestariam mais atenção em você”  

• "Se você tivesse mais dinheiro, você poderia ajudar 
mais pessoas — outros seriam mais felizes”. 

• "Se você tivesse mais dinheiro, você poderia 
investir mais no Reino de Deus.” 



Enquanto você achar que o dinheiro pode 
resolver seu problema, isso não é 

realmente um problema.  

Mas quando você achar que somente 
Deus pode resolver seu problema, isso sim 

é um grande problema.
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O dinheiro não é a solução dos seus problemas, 
mas Deus é! 

Jesus nunca ensinou que às pessoas que elas 
precisavam de mais dinheiro, mas sim que elas 

precisavam conhecer o Pai.  

O segredo é aprender a viver como Filho de Deus!
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O dinheiro é maligno em si?
Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E alguns, por tanto desejarem 
dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmos com muitos sofrimentos. -  
1 Timóteo 6:10 (NVT)  

.. riqueza deste mundo ímpio — Lc 16:9  

• Dinheiro=Mamom é algo que pode ser adorado, amado 

• Jesus se refere ao espírito que repousa sobre o dinheiro. 

• O dinheiro não é algo mal em si, mas também não é neutro: depende para o 
quê ele foi consagrado.
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O dinheiro é maligno em si? Não.   
Depende do espírito que está sobre ele.

• O que você tem, a quem pertence?  

• Dízimar consagra o que você tem. As primícias santificam todo o resto.  

• O que você tem — dinheiro e bens — foi dizimado?  

• Quando você dá primeiro a Deus, tudo o que você compra e tem não 
pode ser tocado pelo inimigo.  

• Mamom é uma entidade espiritual — ele precisa de um corpo, no caso o 
dinheiro. Quem tem o domínio sobre seus bens e recursos? 
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No final da vida, na prestação das contas, a 
questão será:  

“Quantas pessoas estarão no céu devido a 
sua generosidade, ou quantas não estarão 

por causa da sua avareza? 

Rick Warren
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Transforme riquezas em almas!
Lucas 16:9 (NVT) Esta é a lição: usem a riqueza deste mundo para 
fazer amigos. Assim, quando suas posses se extinguirem, eles os 
receberão num lar eterno. 

• Deixe o Espírito de Deus governar seu dinheiro, e abençoe as 
pessoas 

• Assim elas serão salvas e receberão você na eternidade: “Muito 
obrigado, estou aqui porque você foi generoso.”
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O que eu devo fazer com meu dinheiro?

• Seja um bom mordomo (administrador) do que você tem. 

• Se você tem pouco, e não dá o dízimo, nunca terá muito.  

• Deus quer confiar muito mais a você — mas ele testa você com o pouco. 

• Se você não é fiel com o que pertence a Deus, como Ele vai te dar 
mais?  

• Você confia mais responsabilidade a quem foi irresponsável em 
coisas menores? 

�16



Como quebrar a influência de 
Mamom?



1 - Conheça o inimigo e suas estratégias

Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, 
mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, 
contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra 
espíritos malignos nas esferas celestiais. 13 Portanto, 
vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir 
ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, 
vocês continuarão de pé e firmes. -  Efésios 6:12-13 (NVT) 
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1 - Conheça o inimigo e suas estratégias

• Se você ouve uma voz de generosidade, e outra de avareza, 
você sabe qual voz é do seu Pai e qual é de mamom? 

• Mamom quer atacar seu relacionamento com o Pai e as suas 
emoções 

• Mamom diz para comprar e vender; Deus diz para plantar e 
colher.  

• Mamom diz para enganar e roubar; Deus diz para dar e receber.
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2 - Não ame ao dinheiro
Mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas e em 

muitos desejos tolos e nocivos, que os levam à ruína e destruição. Pois o amor ao 
dinheiro é a raiz de todo mal. - 1 Timóteo 6:9,10 (NVT)  

• Mamom quer desviar nossa atenção de Deus para ele mesmo, dizendo: você 
precisa de um milagre ou ganhar muito dinheiro 

• O problema não é o dinheiro, mas deixar de considerar Deus como o provedor 
de tudo em nossa vida 

• Mamom está nos dominando quando pensamos que muitos dos nossos 
problemas podem ser resolvidos com mais dinheiro
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O que ganha sua atenção 
ganha o seu coração!
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3 - Invista no Reino de Deus
"Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e 

onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, 
onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem 
furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração.” - Mt 

6:19-21 

• Use o seu dinheiro para fins eternos -  a alma humana é eterna 

• Como Jesus transformou água em vinho, ele pode transformar seu investimento 
em almas salvas. 

• Nossos dízimos e ofertas saqueiam o inferno e povoam o céu 

• O diabo odeia a generosidade, e não quer ver seu dinheiro multiplicado. 
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4 - Seja fiel no pouco ou no muito
10 “Se forem fiéis nas pequenas coisas, também o serão nas grandes. Mas, se 
forem desonestos nas pequenas coisas, também o serão nas maiores. 11 E, se 

vocês não são confiáveis ao lidar com a riqueza injusta deste mundo, quem 
lhes confiará a verdadeira riqueza? 12 E, se não são fiéis com os bens dos 

outros, por que alguém lhes confiaria o que é de vocês? - Lucas 16:10-12 (NVT)  

• Seja fiel no pouco para que possa receber muito. 

• Quando tiver muito, continue sendo fiel, para não voltar a ter pouco. 

• Seja confiável ao lidar com o que não é seu! 

• Não importa o quanto você tem, mas o que você faz com aquilo que tem.
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5 - Mude sua mentalidade
Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela 
renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e 
comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.” - RM 12:2 

• Mentalidade de MISÉRIA —  vem da religiosidade 

• Mentalidade de ORGULHO — vem da carnalidade 

• Mentalidade de ABUNDÂNCIA: gratidão, tudo vem de Deus
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O que “diz” cada mentalidade

•ORGULHO: eu mereço até mais,  eu trabalho, eu 
posso ter, eu faço o que eu quiser com MEU dinheiro! 

•MISÉRIA: vergonha de ser próspero, deveria me 
sentir culpado, se desculpa pelo sucesso. 

•ABUNDÂNCIA: obrigado, Deus tem me abençoado!
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Que camisa linda você está usando:

• ORGULHO: você precisa ver as outras duas que comprei! Foi 
feita sob medida! 

• MISÉRIA: é, comprei numa liquidação, paguei a metade do 
preço! 

• ABUNDÂNCIA:  obrigado!
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Que casa linda você tem:

• ORGULHO: vou construir uma melhor do que essa. 

• MISÉRIA: é, comprei num leilão, baratinho, reformei… 

• ABUNDÂNCIA:  obrigado, Deus nos abençoou.
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Que carro lindo

• ORGULHO: tenho outro ainda melhor 

• MISÉRIA: comprei batido, reformei…  paguei bem barato 
numa promoção… fui sorteado no consórcio…  

• ABUNDÂNCIA:  obrigado, Deus nos abençoou.
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Nunca permita que o inimigo faça você se 
envergonhar das bênçãos de Deus! 

Nunca permita que o inimigo faça você se 
orgulhar, pensando que sua prosperidade vem 

da sua capacidade ou trabalho duro!
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Lembre-se
• Deus ama a sua prosperidade. Ele quer que você seja próspero. 

• A chave da prosperidade de um cristão é colocar o Senhor em 
primeiro lugar em tudo na vida. 

• Você era escravo, Cristo libertou você — não seja escravo de 
Mamom.  

• Não deixe o medo, a vergonha e o orgulho dominarem seu 
coração — seja cheio do Espírito Santo. 
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Mas, lembrem-se do Senhor, o seu Deus, 
pois é ele que lhes dá a capacidade de 
produzir riqueza, confirmando a aliança 

que jurou aos seus antepassados, 
conforme hoje se vê. - Dt 8:18



Que tipo de mentalidade governa você?

• ORGULHO: eu tenho porque fiz por merecer. 

• MISÉRIA: eu tenho vergonha de ter e outros não, sinto 
culpa 

• ABUNDÂNCIA: eu sou feliz em ser abençoado por Deus e 
usar o que tenho para Sua glória.
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É O QUE DEUS TEM PARA VOCÊ!


