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O Segredo do Contentamento 

por Vincent Cheung 

 

“De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos 

para este mundo e dele nada podemos levar; por isso, tendo o que comer e com que vestir-nos, 

estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e 

em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e 

na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por 

cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos”.  

(1 Timóteo 6.6-10) 

Os falsos mestres pensam que “a piedade é fonte de lucro”.  

Talvez nem todos falsos mestres pensem dessa forma, mas há alguns que sim.  

Embora Paulo possa ter indivíduos específicos em mente, a declaração em si leva a aplicações 

mais amplas. Alguns falsos mestres agem dentro de congregações cristãs.  

Então, há outros que se dirigem a uma audiência mais ampla, mas que tentam infiltrar suas 

ideias em congregações. Eles ensinam várias filosofias, especulações e abordagens à vida que 

desviam as pessoas do evangelho puro de Jesus Cristo. Eles apelam a luxúrias, esperanças e 

desesperos dos homens, inspirando-os por todas as razões erradas, e motivando-os com fundamentos 

falsos e enganosos. Aqueles que não estão firmados num entendimento sadio das doutrinas bíblicas 

são cativados em seu pensamento por fábulas e teorias estranhas, e uma vez que os falsos mestres 

tenham capturado suas mentes, eles capturaram suas carteiras também. 

A espiritualidade é uma indústria enorme.  

Há somente uma verdade, mas muitas alternativas a ela, e essa indústria abraça todas elas. 

Para o tipo mais intelectual, ou aqueles que gostam de pensar que são, existem heresias que 

são complexas e técnicas.  

Para o tipo místico, existem a Nova Era e os ensinos ocultos.  

Para aqueles que desejam melhorar a si mesmos à parte do arrependimento, da fé e do poder 

de Deus mediante Jesus Cristo, há milhares de gurus de inspiração para escolher. Eles estão 

devotados a fazer com que até o pior perdedor sinta-se como um vencedor.  

Para aqueles que desejam saúde de consciência, e aqueles que desejam obter paz sem a 

verdade, e tranquilidade sem redenção, há vários tipos de meditação, ioga e hipnose.  

Para a mentalidade científica, ou aqueles que gostam da pseudo-ciência, como se houvesse 

diferença, existem materiais produzidos por psicólogos, médicos e outros pesquisadores.  

As pessoas pagarão pelo que desejam. Elas pagarão por explicações, por histórias, por 

soluções. E sempre haverá mestres que lhes darão os que eles querem por um preço. 

Paulo escreve: “Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males”.  

Primeiro, o versículo não diz que o dinheiro em si é a raiz de todos os tipos de males, mas que o 

amor ao dinheiro é a raiz de todos os tipos de males. Isso significa que tanto o rico como o pobre 

podem ser culpados disso.  
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Ninguém deveria se julgar a salvo dessa armadilha pela quantidade de riqueza que possui.  

De fato, não existe nenhuma relação necessária entre as duas cosias. Se você ama o dinheiro – 

quer para ganhar mais, ou para guardar o que tem – Paulo está falando sobre você.  

Segundo, o versículo não diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todas as ocorrências de males, 

mas que é uma raiz de todos os tipos de males. 

Em outras palavras, o amor ao dinheiro tem produzido males de todos os tipos, mas ele não é a 

causa ou o motivo para cada ocorrência de mal, e a declaração deixa lugar para outras causas e 

motivos para o mal. 

Uma pessoa que ama o dinheiro é fraca e vulnerável. O mundo tem algo que ela deseja, e ela é 

mais susceptível a comprometer a verdade e a consciência para conseguir isso. Ela é susceptível à 

tentação, visto que existe algo em sua alma ao que o diabo pode apelar a fim de manipulá-la.  

O amor ao dinheiro pode levar ao total desastre: “Algumas pessoas, por cobiçarem o 

dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos”. Uma pessoa que ama o 

dinheiro é uma tola. Como Jesus disse, “Pois, que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e 

perder a sua alma?” (Mt 16.26). 

E o que é mais provável, ele não ganhará o mundo todo, nem mesmo uma pequena parte dele, 

e ainda perderá a sua alma. 

O contentamento concede a uma pessoa imunidade contra a tentação.  

Paulo escreve: “Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos 

desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na 

destruição”.  

Uma pessoa que está contente, por definição, não pode ser dominada por “desejos 

descontrolados e nocivos”. Mas o poder do contentamento é muito mais amplo em razão da tentação 

apelar a alguma necessidade ou desejo, e dessa forma à insatisfação dentro da pessoa.  

Eva não caiu da justiça por essa razão? Satanás não ofereceu a ela dinheiro, mas suscitou 

descontentamento nela, e então apoderou-se disso e sugeriu uma solução que a mergulhou “na ruína 

e na destruição”. Nunca subestime o poder do contentamento, ou o perigo do seu oposto. 

A palavra para “contentamento” procede de um termo estóico que refere-se a auto-suficiência. 

Se eu sou auto-suficiente, não posso ser subornado ou intimado.  

Você não tem nada que eu queira. Não existe nenhum desejo em mim que você possa usar para 

me seduzir ou controlar. Eu sou intocável. 

Dessa forma, o contentamento não é uma fraqueza, mas uma força interior que capacita uma 

pessoa a possuir a si mesma e exercer auto-controle.  

É uma qualidade interior que concede a uma pessoa independência, e liberta-a da pressão de 

circunstâncias externas. 

Todavia, a despeito do que a filosofia estóica queira dizer com o termo, ela toma um significado 

cristão no uso de Paulo.  

Em outro lugar ele chama o contentamento de um “segredo” para a vida cristã.  

Ele escreve: “Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-

me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. 
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Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com 

fome, tendo muito, ou passando necessidade” (Filipenses 4.11-12).  

Há o elemento de auto-suficiência, de independência das circunstâncias.  

Isso não significa que ele nunca teve algo, visto dizer “sei o que é ter fartura”.  

Mas significa que o contentamento não é afetado pelas circunstâncias.  

Ele está contente quando tem fartura. Ele está contente quando está passando necessidade. 

Então, Paulo nos diz a razão, ou a base, para o seu contentamento: “Aprendi o segredo de 

viver contente em toda e qualquer situação… Tudo posso naquele que me fortalece” (v.12-13). 

Aprendemos que esse “segredo” não é alguma senha secreta ou encantamento, ou alguma 

técnica que, se fielmente praticada, levaria uma pessoa a alturas místicas, acima de todos os seus 

cuidados e problemas. Antes, esse segredo de poder para serviço e imunidade à tentação deriva-se da 

essência do evangelho – confiança no Senhor Jesus Cristo.  

Isso significa que todos os cristãos têm o potencial para alcançar isso. Os recursos de Cristo 

estão abertos a todos os que creem. E isso também significa a exclusão de todos os não cristãos. 

Embora sejam declarados a céu aberto, os recursos estão fechados para os incrédulos.  

A Bíblia diz que eles estão sem Deus e sem esperança. 

O contentamento não cristão é uma falsificação, e um faz de conta, e uma distorção da 

personalidade humana.  

O verdadeiro contentamento é encontrado somente em Cristo, e enquanto os não cristãos 

rejeitarem o evangelho, ele permanecerá fora do seu alcance. É algo que eles são incapazes de obter, 

mesmo que o “segredo” seja claramente explicado a eles. 

Além do mais, aprendemos que a auto-suficiência associada com contentamento é relativa.  

Não é uma auto-suficiência absoluta e suprema.  

Somente Deus é auto-suficiente neste sentido. Mas ela é uma independência das circunstâncias, 

e de outras criaturas e objetos. Certamente, ela não se refere a uma independência de Deus.  

De fato, significa o oposto – a base do contentamento cristão, a qualidade que torna uma pessoa 

incapaz de ser afetada pelas circunstâncias, é uma completa dependência de Deus, e dos recursos que 

ele tornou disponíveis a nós por meio de Jesus Cristo. 

Isso nos leva à lição mais importante sobre contentamento. Isto é, contentamento não é 

primariamente negativo, mas há um forte foco positivo. Ele não é alcançado por uma mera negação de 

desejos, que esvazia alguém. Antes, equivale a um foco deliberado sobre os tesouros imensuráveis que 

já possuímos em Cristo. Ele não é produzido por um exercício de força de vontade, mas é um resultado 

natural do conhecimento. E ao invés de indiferença, ele é caracterizado por uma obsessão pelas 

riquezas verdadeiras.  

Contentamento, portanto, não é uma satisfação com derrota e carência, mas uma afirmação de 

nossa vitória e abundância em Jesus Cristo. 


