
A AVAREZA OU GANÂNCIA 

1 Timóteo 6.10 

Introdução  

Os homens dominados pela avareza, roubam, assaltam, atacam, 
defraudam, caluniam e matam.  

A avareza foi um dos principais pecados a levantar sua venenosa 
cabeça no Jardim do Éden (Gn 3.6). 

O pecado da avareza faz parte do pecado natural, assim como a 
respiração. Do berço ao túmulo, ela motiva nossas ações e molda os nossos 
padrões de conduta. 

 
A Palavra de Deus e a avareza 
Ao lermos a Palavra de Deus, constatamos o rastro de miséria que este 

pecado mortal deixou a história da humanidade. 
 
O rei Acabe 
Foi a ganância ímpia que arrastou o rei Acabe a cobiças a vinha de 

Nabote e a matá-lo. Mas a voz de Deus veio a Acabe (1 Re 21.19). Acabe 
nem sequer sonhou que a inocente sementeira da cobiça em seu coração 
lhe traria aquela terrível colheita de morte e juízo. 

 
Os irmãos de José 
Eles semearam a ganância e a cobiça quando venderam seu inocente 

irmão José para ser o escravo no Egito (Gn 37.24-28). Nem sequer podiam 
imaginar a colheita de fome e miséria que obteriam quando a ganância 
frutificasse. 

 
O homem rico 
O homem rico de quem Jesus falou, semeou grãos de egoísmo e 

ganância, e Jesus disse que ele colheria aquilo mesmo em grande 
abundância. Ele logo percebeu a futilidade com seus celeiros lhe 
presentearam: tinha-os abarrotados, tinha os bolsos cheios, mas o coração 
estava inteiramente vazio. Logo caiu morto, ouvindo a voz divina que lhe 
dizia: “Louco, esta noite te pedirão a tua alma” (Lc 12.20). 

 
Judas 
Judas, dominado pela ganância, vendeu seu Senhor por 30 moedas de 

prata, e por fim, percebeu, com amargura e remorso, que de nada lhe valia 
a vida sem Cristo. Atirando as moedas aos pés dos gananciosos homens 
com quem tramara a triste barganha, saiu da presença deles e foi enforcar-



se. A verdade nua e crua é esta: muito antes de Judas tirar sua própria vida, 
a alma dele já estava morta – fora enforcada e morta pela avareza ou 
ganância (Mt 26.14-6; 27.3-10). 

A todos os Acabes e Judas e loucos deste mundo, que vivem egoísta e 
gananciosamente, Jesus lembra enfaticamente sobre o perigo das riquezas 
(Mt 6.19-21,24; Lc 12.21). 

A ganância busca na vida mais do que aquilo que lhe pertence. Ela 
engana, rouba, mente e mata para alcançar seus objetivos. A Palavra de 
Deus nos ensina que nascemos já com o pecado da ganância em nosso 
coração (Jr 6.13). As crianças nascem já naturalmente inclinadas ao 
egoísmo, à ganância, à avareza. Conquanto não possam fazer conhecidos 
por palavras os seus desejos, têm um modo de fazer isso. 

Na Carta aos Romanos 1.29, a ganância é colocada no mesmo nível 
dos pecados viciosos e condenáveis, quando se diz: “cheios de toda 
injustiça, malícia, avareza e maldade”. Em Romanos 13.9, a avareza ou 
ganância, é mencionada ao lado do homicídio, do adultério e do roubo. Este 
pecado, que tem emperrado o desenvolvimento espiritual de tantos cristãos 
e que, no entanto, parece tão inofensivo, é catalogado pela Palavra de Deus 
como um dos mais hediondos e mais destruidores instrumentos de Satanás. 
De fato, a Bíblia vai mais longe ainda, e nos alerta, dizendo categoricamente 
que os avarentos não herdarão o reino de Deus (1 Co 6.10). 

A Palavra de Deus ensina que a avareza é idolatria (Cl 3.5). Uma moeda 
de prata pode estar tão perto de seus olhos que lhe impeça de ver o sol. É 
o amor do dinheiro (1 Tm 6.10) pode encher o coração de tal maneira que 
exclua inteiramente a Deus de sua vida. Neste século de materialismo, a 
consumidora paixão das coisas e lucros materiais tem levado inúmeras 
pessoas a se esquecerem das palavras enfáticas de Jesus Cristo: “Que 
aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma” (Mc 8.36). 

O amor ao dinheiro corrói o coração do homem, rouba-lhe a felicidade 
e o põe em guerra contra os outros.  

O grande pecado deste mundo é a ganância, a avareza. Inclinando-nos 
tanto a ganhar dinheiro que não nos sobra tempo para Deus e para os 
deveres cristãos.  

É o pecado da ganância que faz ferver o sangue dos jogadores, dos 
apostadores, endurecendo aos poucos os seus corações de tal forma que 
chegam a perder não só o dinheiro e a saúde, mas também suas almas. 

 
Estudo ministrado pelo Rev. Paulo Gérson Uliano, dia 11/03/2018, na 

Primeira Igreja Presbiteriana de Indaiatuba 


