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 “E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, e a sedução 

das riquezas sufocam a palavra, e fica infrutífera” Mat 13:22 

 

1. TEXTOS BÍBLICOS 
 
Sal 39:6 Na verdade, todo homem anda numa vã aparência; na verdade, em vão se 
inquietam; amontoam riquezas, e não sabem quem as levará.   
 
Ecl 4:8 Há um que é só, e não tem ninguém, nem tampouco filho nem irmão; e contudo não 
cessa do seu trabalho, e também seus olhos não se satisfazem com riqueza; nem diz: Para 
quem trabalho eu, privando a minha alma do bem? Também isto é vaidade e enfadonha 
ocupação.   
 
Mat 6:25-34 Por isso vos digo: Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis 
de comer ou pelo que haveis de beber; nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. 
Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário?   
 
Mar 4:19 Mas os cuidados deste mundo, e os enganos das riquezas e as ambições de outras 
coisas, entrando, sufocam a palavra, e fica infrutífera.   
 
Mar 10:23-25 Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente 
entrarão no reino de Deus os que têm riquezas!   
 

Luc 8:14 E a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram e, indo por diante, são 
sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição;   
 
Luc 14:18-20 E todos à uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei um 
campo, e importa ir vê-lo; rogo-te que me hajas por escusado.   
 
Luc 21:34 E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, 
de embriaguez, e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia.   
 
1Cor 7:32 E bem quisera eu que estivésseis sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do 
SENHOR, em como há de agradar ao Senhor;   
 
1Cor 7:33 Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar à mulher.   
 
Fil 4:6 Não estejais inquietos por coisa alguma; antes as vossas petições sejam em tudo 
conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças.  
  
1Ti 6:9-10 Mas 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 muitas dores.   
 
2Tim 2:4 Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar àquele 
que o alistou para a guerra.  
   
2Pe 2:15 Os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho 
de Beor, que amou o prêmio da injustiça;   
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1.1. Exemplos 
 
Jos 7:21 Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e duzentos siclos de prata, 
e uma cunha de ouro, do peso de cinquenta siclos, cobicei-os e tomei-os; e eis que estão 
escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo dela.   
 
2Reis 5:20-27 Então Geazi, servo de Eliseu, homem de Deus, disse: Eis que meu senhor 
poupou a este sírio Naamã, não recebendo da sua mão alguma coisa do que trazia; porém, 
vive o SENHOR que hei de correr atrás dele, e receber dele alguma coisa.   
 

2. CITAS DE ELLEN WHITE 
 
Não é vontade de Deus que Seu povo se sobrecarregue de cuidados. Nosso Senhor, porém, 
não nos diz que não há perigos em nosso caminho. Não Se propõe tirar Seu povo do mundo 
de pecado e mal, mas aponta-nos um refúgio que nunca falha. 
https://egwwritings.org/?ref=pt_PP.205.3  
 
Satanás os impedirá de obter o preparo para estar em pé naquele dia. Disporá as coisas de 
tal maneira a lhes obstruir o caminho; embaraçá-los-á com os tesouros terrestres; fá-los-á 
levar um fardo pesado, cansativo, a fim de que seu coração se sobrecarregue com os 
cuidados desta vida, e o dia de prova venha sobre eles como um ladrão. 
https://egwwritings.org/?ref=pt_GC.625.1  
 
Há motivos para a frieza e incredulidade atuais. O amor do mundo e 
os cuidados da vida separam a alma de Deus. A água da vida precisa estar em nós, de nós 
emanando, saltando para a vida eterna.  https://egwwritings.org/?ref=pt_TS1.359.2  
 
Muitos que são contados com os crentes não estão realmente com eles em fé e princípio. 
Estão fazendo exatamente o que Jesus lhes disse para não fazer — ajuntando tesouros na 
Terra. Cristo disse: “Não ajunteis tesouros na terra. ... Mas ajuntai tesouros no Céu. ... Porque 
onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração.” Mateus 6:19-21. Eis aí um 
perigo que ameaça os cristãos. Eles não obedecem às positivas diretrizes de Cristo. Não 
demonstram fé genuína em Deus. A fim de obter riquezas acumulam fardos e cuidados, até 
que sua mente fique quase que totalmente envolvida por eles. Eles estão sequiosos por lucros 
e sempre aflitos com medo de prejuízos. Quanto mais dinheiro e terras possuem, mais 
ansiosos ficam por aumentá-los. “Bêbados estão, mas não de vinho; andam titubeando, mas 
não de bebida forte.” Isaías 29:9. Acham-se assoberbados pelos cuidados desta vida, que os 
afetam como a bebida forte faz com o ébrio. https://egwwritings.org/?ref=pt_T5.258.2  
 
Revelou-se-me que o irmão F está mergulhado no lixo do mundo. Ele não encontra tempo 
para servir a Deus, nem mesmo para sinceramente estudar e orar para saber o que Deus 
quer que ele faça. Seu talento está enterrado. Os cuidados desta vida têm consumido seu 
interesse pelas coisas eternas. O reino de Deus e a justiça de Cristo são secundários. Ele 
gosta de negociar, mas vi que, a menos que mude de conduta, a mão de Deus será contra 
ele. Ele pode juntar, mas Deus espalhará. Ele podia fazer o bem. Mas muitos pensam que se 
sua vida é atarefada, de envolvimento em negócios, nada podem fazer em prol da salvação 
de almas, nada para levar avante a causa de seu Redentor. Dizem que não podem fazer 
coisa alguma pela metade, e portanto se afastam dos deveres e práticas religiosos, e 
enterram-se no mundo. Colocam seus negócios em primeiro lugar, e esquecem a Deus, e 
Ele Se desgosta deles. Se alguém se acha empregado em qualquer coisa que não lhe permite 
progredir na vida espiritual e aperfeiçoar-se em santidade no temor de Deus, deve mudar 
para uma ocupação na qual possa ter Jesus consigo a toda a hora. 
https://egwwritings.org/?ref=pt_T2.233.2  
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Os homens agem como se estivessem desprovidos de sua razão. São esmagados pelos 
cuidados desta vida. Não têm tempo para dedicar a Deus, nenhum tempo para servi-Lo. 
Trabalhar, trabalhar, trabalhar, é a ordem do dia. De todos os que os cercam é requerido 
trabalhar sob alta pressão para cuidar das grandes fazendas. Derrubar e construir maiores 
[celeiros] é sua ambição, para que possam ter onde aplicar seus bens. Todavia, esses 
homens que estão vergados com o peso de suas riquezas passam por seguidores de Cristo. 
Têm o nome de crentes na breve volta de Cristo, na proximidade do fim de todas as coisas, 
todavia, não possuem nenhum espírito de sacrifício. Estão mergulhando cada vez mais 
profundamente no mundo. Não dedicam senão pouco tempo ao estudo da Palavra da vida, à 
meditação e oração, nem concedem aos de sua família ou aos seus servos, esse privilégio. 
Entretanto, esses homens professam crer que este mundo não é seu lar, que são 
simplesmente peregrinos e estrangeiros sobre a Terra, em preparativos de mudança para um 
lugar melhor. O exemplo e influência dos tais é maldição à causa de Deus. Tremenda 
hipocrisia caracteriza a vida desses professos. https://egwwritings.org/?ref=pt_T2.662.3  
 
O apego egoísta ao ganho se sobrepõe à herança celestial. Se o reino do Céu viesse em 
primeiro lugar, nobre integridade se salientaria de sua vida e caráter. Eis o que o irmão A 
necessita se quiser exercer influência para o bem. Ele gosta de lidar com dinheiro e vê-lo 
acumular-se de diversas formas. Sua mente e afeições estão absorvidas em 
empreendimentos mundanos. Ele está embriagado pelos cuidados da vida, isto é, acha-se 
tão envolvido em seus negócios que não pode pensar racional e inteligentemente nas coisas 
de Deus. Sua visão acha-se obscurecida pelo amor ao dinheiro. A verdade deveria penetrar 
fundo em seu coração e produzir frutos em sua vida particular e pública. 
https://egwwritings.org/?ref=pt_T5.280.1  
 
No dia 12 de Junho de 1868, foi-me mostrado que o amor ao mundo estava, em grande 
extensão, tomando o lugar do amor a Deus... Nesse local, há tentações de envolver-se mais 
e mais com o mundo, de estar continuamente acumulando; enquanto assim envolvidos, a 
mente se torna absorvida pelos cuidados da vida, de tal maneira a excluir a verdadeira 
piedade. Mas poucos compreendem o engano das riquezas. Aqueles que estão ansiosos em 
adquirir bens, são-lhes tão inclinados que fazem da religião de Cristo uma matéria secundária. 
As coisas espirituais não são avaliadas e buscadas, pois o amor do ganho eclipsou o tesouro 
celestial. Se o galardão da vida eterna fosse avaliado pelo zelo, perseverança e diligência 
exibidos por aqueles que professam ser cristãos, não seria a metade do valor dos bens 
terrenos. https://egwwritings.org/?ref=pt_T2.183.1  
 
3. CHAMADO PARA CONFIAR EM DEUS 

 
Sal 52:7 Eis aqui o homem que não pôs em Deus a sua fortaleza, antes confiou na abundância das 
suas riquezas, e se fortaleceu na sua maldade.   
 
Ecle 5:13 Há um grave mal que vi debaixo do sol, e atrai enfermidades: as riquezas que os seus donos 
guardam para o seu próprio dano. 
 
Prov 11:28 Aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem.   
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