Fábrica de campeões
O ERRO DA AVAREZA
“Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos aos males; e nessa cobiça alguns (...) se
transpassaram a si mesmos com muitas dores.”
1Timóteo 6.10

Avareza é o apego excessivo ao dinheiro. Mas, na busca do sucesso, esse
pecado ganha um contorno mais amplo e se refere a qualquer relação doentia
com o dinheiro, seja por dar a ele muito valor, desprezá-lo.
Riqueza e pobreza não são sinônimos, respectivamente, de felicidade e
infelicidade. Pior do que ser pobre é ser rico sem estar preparado para isso. A
riqueza pode se tornar um grande problema se não for norteada por princípios
e encarada com maturidade. É preciso ter um mínimo de equilíbrio emocional
para lidar com o sucesso e a riqueza – e de competência para administrar os
dois.
Dizem que “dinheiro não traz felicidade” e isto é fato, mas não vivemos
somente de felicidade. Não pagamos conta de luz com a felicidade, nem o
plano de saúde com um sorriso. O dinheiro tem seu lugar em nossa vida e
nada melhor do que ele para resolver certos problemas práticos do cotidiano,
como contas e despesas.
Porém há quem ache que “dinheiro traz felicidade”; e faz qualquer coisa
para acumular fortuna, mesmo que precise recorrer à corrupção, à fraude e à
desonestidade. Talvez essas pessoas se deixem levar pelas aparências. O
dinheiro impressiona, traz vantagens, arranja casamentos, mobiliza adeptos,
aponta soluções e compra facilidades. Tanto é que Nelson Rodrigues
ironizava: “dinheiro compra tudo, até amor verdadeiro.” Não é verdade, mas
muitos acreditam que é.
Se dinheiro fosse capaz de sozinho, garantir todos os benefícios que as
pessoas precisam para serem felizes e realizadas, não veríamos tantos ricos em
depressão ou insatisfeitos com a vida. O dinheiro compra remédios, mas não
saúde; compra uma casa, mas não um lar. Mesmo assim, existem pobres e
pessoas da classe média que pensam que serão felizes se ficarem ricos.
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Não se deve dar valor de mais ao dinheiro, nem de menos. O que a bíblia
ensina sobre isso? Primeiro, a não amarmos o dinheiro e a não torna-lo
prioridade em nossa vida. Podemos tê-lo, até muito, mas sem que amemos. O
dinheiro é um bom escravo, mas um péssimo senhor (Mateus 6.24-27, Lucas
16.14).
Aprenda a ter uma relação saudável com o sucesso e o dinheiro, nem os
amando nem os desprezando. Assim eles lhe servirão.
Antídotos
 Desenvolva uma relação saudável com o dinheiro, evitando ser sovina,
ganancioso, perdulário ou prodigo.
 Tenha princípios e maturidade para administrar a riqueza com equilíbrio.
 Não encare dinheiro como prioridade da sua vida.
 Não tente enriquecer de qualquer maneira, valendo-se de atitudes
desonestas.
 Plante no altar a sua oferta

“Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a
esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente
nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam o bem enriqueçam
em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis.”
1Timóteo 6.17-18
Pr. Cleber Santos
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