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Economize através da poupança
13 de agosto de 2022

Você sabe que seguir as instruções de Deus sobre 
economia e poupanças também é uma forma de 
adorá-Lo?
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Em várias ocasiões, Deus ensinou a Seus �lhos a prática 
da poupança. Ele inspirou José, o �lho de Jacó, a 
aconselhar Faraó a não comer tudo durante os sete 
anos de abundância e poupar 20% para o futuro. Na 
noite em que os israelitas celebraram a primeira 
Páscoa, antes de deixar o Egito, a primeira instrução de 
Deus foi para que eles escolhessem o tamanho correto 
do cordeiro de acordo com o número de pessoas em 
cada família. Ao �nal da multiplicação de pão e peixes, 
as claras instruções foram para os discípulos recolher-
em “o que sobrou”. Ele insistiu em dizer-lhes: “Que nada 
seja desperdiçado”
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Esta mesma mensagem sobre ser econômico é 
pertinente ainda hoje. Estamos preparando e comen-
do mais do que o que precisamos diariamente, 
comprando mais do que o que precisamos e constru-
indo casas com muito mais espaço do que precisamos 
para viver. Essa sociedade orientada para o consumo 
nos in�uencia a adotar um estilo de vida em que 
constantemente recebemos mais do que precisamos. 
Em outras palavras, a mentalidade é muitas vezes 
assim: “Se eu puder pagar por isso, com dinheiro 
disponível ou emprestado, não há problema em 
comprá-lo”. Isso pode ser socialmente aceitável, mas é 
uma boa mordomia?
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Economizar nos ajudará a nos preparar para 
emergências da vida, atingir grandes metas �nancei-
ras, nos preparar para a aposentadoria, deixar um 
legado �nanceiro e desfrutar de outros benefícios. 
Além disso, teremos mais preparo para participar na 
missão de Deus. Jesus e Sua equipe missionária 
foram apoiados por um grupo de mulheres que 
usaram seus próprios meios (Lucas 8:3). Ellen G. 
White nos desa�a a canalizar nossos recursos 
adequadamente: “Cada um deveria conservar à mão 
uma caixa missionária, e nela depositar cada centavo 
que é tentado a desperdiçar na condescendência 
própria” (Conselhos sobre Mordomia, p. 176).
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Animação de textoSerá que este não é o momento perfeito para 
identi�car e corrigir os vazamentos em nossa vida 
�nanceira? Hoje temos uma nova oportunidade de 
usar nossos recursos para adorar a Deus através de 
nossos dízimos e pacto. Que possamos colocar 
nossos desejos em último lugar e Deus em primeiro 
lugar.
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