
A mulher mais rica da sua 

cidade



Você conhece a mulher 

mais rica da sua cidade?



“Não acumuleis para vós outros tesouros 

sobre a terra, onde a traça e a ferrugem 

corroem e onde ladrões escavam e 

roubam; mas ajuntai para vós outros 

tesouros no céu, onde traça nem ferrugem 

corrói, e onde ladrões não escavam, nem 

roubam; porque, onde está o teu tesouro, 

aí estará também o teu coração”. (Mt 6. 

19-21;24)



Entre os homens mais ricos do 

mundo, citaremos 2

1 — Jeff Bezos

Fortuna: 112 bilhões de dólares

Empresa: Amazon

Idade: 54

País de origem: Estados Unidos



Entre os homens mais ricos do 

mundo, citaremos 2

2 — Bill Gates

Fortuna: 90 bilhões de dólares

Empresa: Microsoft

Idade: 62

País de origem: Estados Unidos



Entre as mulheres mais ricas do 

mundo, citaremos 2

1 – Alice Walton

Posição no ranking geral: #16

Fortuna: US$ 46 bilhões

Idade: 68

Fonte da riqueza: Walmart

País: Estados Unidos



Entre as mulheres mais ricas do 

mundo, citaremos 2

2 – Francoise Bettencourt Meyers

Posição no ranking geral: #18

Fortuna: US$ 42,2 bilhões

Idade: 64

Fonte da riqueza: L’Oreal

País: França



Mas afinal, o que é riqueza?

Na visão do mundo, uma das definições:

 “Riqueza é a situação referente à abundância na posse
de bens materiais, tais como dinheiro e propriedades

móveis, imóveis e semoventes; sendo portanto, o

contrário de pobreza.
Também se aplica à condição de alguém ter em

abundância um determinado bem de valor.

Rica é a pessoa que acumulou substancial riqueza em
relação à sociedade na qual vive”.
(https://pt.wikipedia.org/wiki/Riqueza)



ONDE SE GUARDA AS FORTUNAS?

Contas Correntes em Bancos

 Investimentos em bolsas de valores

Reservas em ouro

 Reservas em moedas fortes

Investimento em móveis e imóveis

Etc, etc



O primeiro bilionário do mundo, John

Rockefeller, disse que o homem mais

pobre que ele conhecia era o homem que

só tinha dinheiro.



1 Tm 6. 6-11

6 De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o 

contentamento.

7 Porque nada temos trazido para o mundo, nem 

coisa alguma podemos levar dele.

8 Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos 

contentes.

9 Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação, e 

cilada, e em muitas concupiscências insensatas e 

perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e 

perdição.



1 Tm 6. 6-11

10 Porque o amor do dinheiro é raiz de 

todos os males; e alguns, nessa cobiça, se 

desviaram da fé e a si mesmos se 

atormentaram com muitas dores.

11 Tu, porém, ó homem de Deus, foge 

destas coisas; antes, segue a justiça, a 

piedade, a fé, o amor, a constância, a 

mansidão.



A Fonte da verdadeira riqueza

“Porque, em tudo, fostes

enriquecidos nele, em toda a

palavra e em todo o
conhecimento.” (1 CO 1.5)



A Bíblia nos informa que o amor do dinheiro é a raiz de 

todos os males. 

Por amor ao dinheiro, as pessoas se corrompem e são 

corrompidas. Por amor ao dinheiro muitas pessoas tentam 

construir o seu sucesso financeiro sobre os escombros da 

família. 

Por amor ao dinheiro, as pessoas transigem com os valores 

morais e negam aqueles princípios básicos que deveriam 

governar a sua vida, a sua família e a sua conduta. 

Por amor ao dinheiro, nós estamos assistindo a crueldade 

prevalecendo nas ruas, nos parlamentos, nos palácios e nas 

cortes. (A VERDADEIRA RIQUEZA - Reverendo Hernandes Dias Lopes)



A Bíblia diz que os querem ficar ricos, atormentam a si

mesmos com muitos flagelos, [...] mas mais do que

riquezas materiais, você deve buscar riquezas eternas; o

perdão dos seus pecados, a reconciliação com Deus, a

alegria da salvação, a alegria da comunhão com Deus,

a alegria de amar a sua família, a alegria de amar o seu

próximo, a alegria de colocar o que Deus colocou nas

suas mãos à serviço de Deus e do seu próximo, para

servi-lo com amor, com abnegação e com
generosidade.

É dessa maneira que você verdadeiramente será

próspero, é dessa maneira que você será

verdadeiramente rico. (A VERDADEIRA RIQUEZA - Rev. Hernandes Dias

Lopes)



O que pode transformar na 

visão do mundo, uma mulher, 

numa mulher 

importante?



Fatores de avaliação, na visão do mundo

A reafirmação dos Direitos e conquistas da mulher

Empoderamento feminino é o ato de conceder o poder de 

participação social às mulheres, garantindo que possam estar cientes 

sobre a luta pelos seus direitos, como a total igualdade entre os 

gêneros, por exemplo.

Conquistas politicas da mulher – 30% das vagas nas Assembleias 

Legislativas, Câmeras de Vereadores, Senado Federal e etc

Conquistas financeiras e sociais da mulher

Leis especiais para defesa da vida da mulher

Políticas públicas para as mulheres



O que pode transformar na visão 

bíblica, uma mulher, na mulher 

mais rica de sua cidade?



As lições encontradas no livro “A

mulher mais rica da cidade” Joyce

Landorf, frente aos ensinos bíblicos

sobre o que a verdadeira riqueza, nos

ajudarão a descobrir quais são os

tesouros que formam a fortuna de

uma mulher, e pode transformá-la

na mulher mais rica de sua cidade?



A mulher mais rica da cidade tem várias 

“Contas correntes”

- Conta corrente dos talentos – hospitalidade, fazer tudo com
amor, pontualidade, cuidar bem de sua casa e dos seus
queridos, transmitir amor sem palavras, servir a Deus e aos seus
santos, saber ouvir, criar os filhos com sabedoria e disciplina,
procurando entregar a Deus, verdadeiros adoradores, ser
uma esposa segundo o coração de Deus. (entre outros)

- Conta corrente da moderação – mansidão, bondade,
misericórdia, temperança, calma, tranquilidade,
longanimidade, domínio próprio, humildade, altruísmo,
abnegação e amor. (entre outros, pois a lista não se esgota
aqui)



A mulher mais rica da cidade tem várias 

“Contas correntes”

- Conta corrente das oportunidades – florescer onde está 
plantada, mordoma de Deus, nas dificuldades, sempre 
encontrar oportunidades e reconhecer o Senhor em todos os 
seus caminhos.

- Conta corrente dos recursos – Exercer sua fé e saber que 
verdadeiramente Deus atende a oração, por isso essa conta 

está superavitária de Orações. Cuidar de sua vida 

com Deus, consagração, buscar por crescer em Cristo Jesus 
e em sua direção, sempre está atenta às orações e saber 
que também pode ser chamada para ser um instrumento de 
Deus no atendimento ao pedido de oração de alguém.



A mulher mais rica da cidade tem várias “Contas 

correntes”

 Conta corrente do aperfeiçoamento - Tem ciência de que todas as 

coisas cooperam para o bem daqueles que quem ama a Deus, 

gratidão, dependência de Deus em tudo, praticar o perdão, saber que 

Deus sempre providencia, segundo o seu querer, e em tudo dá graças 

porque a vontade de Deus, sempre é boa, perfeita e agradável, 

buscar a glória de Deus.

 - Conta Corrente da Gratidão e da alegria – Para mostrar o que tem 
nessa conta, utilizaremos o que menciona o Reverendo Hernandes Dias 

Lopes: “Pelo perdão dos seus pecados, pela reconciliação com Deus, 

pela alegria da sua salvação, a alegria da sua comunhão com Deus, a 

alegria de amar a sua família, a alegria de amar o seu próximo, a 

alegria de colocar o que Deus colocou nas suas mãos à serviço de 

Deus e do seu próximo, para servi-lo com amor, com abnegação e 

com generosidade”.



A verdadeira riqueza é espiritual.

 “Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, 

que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas 

regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do 

mundo, Deus nos escolheu, nele, para sermos santos e 

irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou 

para ele, para sermos adotados como seus filhos, por 

meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua 

vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele 

nos concedeu gratuitamente no Amado. Nele temos a 

redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, 

segundo a riqueza da sua graça” (Efésios 1.3-7)



A GRANDE RIQUEZA (HDL)

“Esta é a grande riqueza, esta é a maior riqueza, é você 
poder deitar e ter tranquilidade na sua consciência, é você 
poder estar em paz com você mesmo, em paz com o 
próximo, em paz com Deus. Você já tem essa riqueza? Você 
já entregou o seu coração para Jesus? Você já tem a certeza 
de que os seus pecados foram perdoados? Você tem a 
garantia de que seu nome está escrito no livro da vida? Você 
tem a certeza de que Jesus é o Senhor da sua vida e você já 
se rendeu a ele como seu Senhor e Salvador? Se você tem 
essa experiência e essa alegria, então você é muito rico, 

verdadeiramente rico. É dessa maneira que você 
verdadeiramente será próspero, é dessa maneira que você 
será verdadeiramente rico”. (A VERDADEIRA RIQUEZA - Reverendo Hernandes 

Dias Lopes)



A mulher mais rica da cidade

Pela misericórdia de Deus, pela Sua graça e 

bondade, a mulher mais rica de uma cidade 

é a que tem Cristo Jesus em seu coração, e 

por isso possui os tesouros acumulados 

no céu e as contas correntes polpudas e 

recheadas de tesouros que a traça jamais 

destruirá e o ladrão jamais roubará.



As mulheres mais ricas da cidade

São as servas e discípulas de Cristo, que dizem e vivem “Já

não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim”, cujos

pés são formosos porque se apressam para anunciar

que somente o Senhor Jesus salva, cujas bondosas

mãos, se estendem para contribuir para a grande obra

de Cristo e se elevam aos céus para orar sem cessar

como oraria Jesus, de joelhos e jejuando intercedendo

ao Senhor, a favor de si, de suas famílias, da Igreja, do seu país

e de outros que precisam, que são as mulheres mais

ricas de suas cidades.



As mulheres mais ricas das 

cidades

Estão na Igreja, e de uma forma especial estão

nas SAFs.

Quais são as fortunas que ainda podemos

acumular no servir ao Senhor em nossas

Igrejas por meio da instrumentalidade de Deus

nas nossas SAF?



As mulheres mais ricas das 

cidades
Aumentemos pois irmãs, as riquezas

e os tesouros das Contas

Correntes das mulheres mais

ricas de nossas cidades: as servas

de Cristo, vocês e eu.



Você conhece a mulher 

mais rica da sua cidade?



A mulher mais rica DA CIDADE
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