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“GERIR EM FAVOR DO MESTRE – até que Ele 

venha” Lição 9 |  
CUIDADO 

COM A 
COBIÇA 

Verso Áureo 
“Acautelai-vos e 

guardai-vos da 
avareza; porque a 

vida de qualquer não 
consiste na 

abundância do que 
possui”. (Lucas 12:15) 
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PERGUNTA QUEBRA-GELO  
 
Na sua opinião, é bom que as pessoas quando mentem, caiam mortas no chão? E 
porquê? 
 
 

APROXIMAR: 
 
Este livro da Bíblia recebeu o título de «Atos dos Apóstolos», e nós podemos ler 
aqui, o que os discípulos de Jesus realizaram no seio das primeiras comunidades 
cristãs. As suas atividades estenderam-se desde Jerusalém, à Judeia e Samaria, até 
às extremidades da terra (Atos 1:8).  
 
Todas estas coisas foram possíveis de ser realizadas graças ao poder do 
Espírito Santo, e é por isso que se pode chamar também de “atos do 
Espírito”. Os discípulos tiveram que esperar pela receção do Espírito Santo no 
Pentecostes, e foi com esse poder que eles iniciaram o seu trabalho. A obra 
deles estava centrada no apelo ao arrependimento e ao batismo, com vista á 
receção do Espírito Santo (Atos 2:38). Devemos manter em mente o papel do 
Espírito Santo quando estudamos a história de Ananias e Safira. 
 
 
 

OBSERVAR:  

1. Cair morte no local parece bastante violento como reação às mentiras deles. 
Leia Atos 5:3-5, 9-10. 

a. O que existe nestes versos que ajuda a compreender a severidade 
da punição? Como é que Mat.12:31-32 ajuda a compreender este 
acontecimento?  
 

b. Tenha em atenção, da pessoa que aqui é enganada! Porque é 
formulado de duas maneiras diferentes?  
 

c. Que conclusão pode tirar em relação á posição ocupada pelo 
Espírito Santo? 

 
2. Leia Atos 4:32-36: 

a. Quais eram as atitudes habituais no seio desta primeira 
congregação? 
 

b. O que faziam os crentes com os seus bens? 
 

c. Com quem pode comparar o comportamento de Ananias e Safira? 
Observe o que significa o seu nome! 

 
3. Leia Atos 4:32-36:  

a. Quais eram as atitudes habituais no seio desta primeira 
congregação? 
 

b. O que faziam os crentes com os seus bens? 
 

c. Com quem pode comparar o comportamento de Anania e Safira? 
Observe o que significa o seu nome! 

Êxodo 20:17 -   
“Não cobiçarás a casa 

do teu próximo, não 
cobiçarás a mulher do 

teu próximo, nem o 
seu servo, nem a sua 
serva, nem o seu boi, 

nem o seu jumento, 
nem coisa alguma do 

teu próximo.” 
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4. Leia Atos 5:1-2: observe as semelhanças entre Ananias, Safira e Barnabé. 

a. Qual é a grande diferença entre as suas práticas? Porque uma tal 
atitude não contribui para a «consolação»? 

 
5. Leia Atos 5:6-8: 

a. O que desconhecia Safira quando veio ver os apóstolos três horas 
mais tarde, com a mesma história?  

 
É importante ler o que se segue a esta narração, pois aprende aí que Deus abre as 
portas das prisões, e que depois da libertação deles, os apóstolos continuaram a sua 
proclamação (5:19, 42). Deus vai mesmo ressuscitar os mortos (Atos 9:36-42). 
 
 

ADERIR:  
 
A Bíblia contém outros exemplos de pessoas guiadas pela ganância. Acã é um bom 
exemplo e pensa-se automaticamente em Judas (Josué 7 e João 12:1-8). A 
verdadeira questão, no entanto, é: em que medida estas passagens se aplicam a 
mim? 

• Que provérbios e  expressões conhece no que diz respeito ao dinheiro? 
 

• Qual é a importância do dinheiro para si? O desejo de dinheiro é sempre 
mau? 
 

• Diz sempre a verdade? Como Ananias e Safira, já lhe aconteceu alterar a 
verdade? 
 

• Na sua opinião, o que é pior? A mentira em si mesma, ou a vontade de 
guardar uma parte da sua riqueza para si mesmo? 

 
Leia Atos 5:11 – Que acontecimento o assustaria verdadeiramente, caso 
acontecesse na sua igreja? 
 
 
 

ORAR:   
 
Querido Pai Celeste, a tua Palavra contém por vezes advertências muito fortes. 
Possas tu ajudar-me a levá-los a sério, sem medo de ser severamente punido por Ti 
ao menor desvio. Ajuda-me a ver-te em primeiro lugar e antes de tudo como o Pai 
de Jesus Cristo, o qual deu a sua vida para que o caminho até ao Teu reino me seja 
acessível.  Amém.  
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