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Onde está o teu Coração? 
 

Lucas 12:32-34 
 

Introdução: é preciso sabedoria vinda da parte de Deus para vivermos de forma que a nossa 
vida não se torne um desperdício. Muitas pessoas correm atrás de coisas sem valor e quando 
chegam ao final da vida se dão conta de que fizeram um mau negócio. São muitos os que 
buscam um significado para viver, e muitas vezes colocam o coração naquilo que não tem o 
menor valor para Deus. 

 
Nos três versículos que formam a base da nossa reflexão de hoje, encontramos três ensinos de 
Jesus sobre a vida, que visam nos orientar de modo que não percamos o foco. Deus quer que a 
nossa vida seja vivida com excelência, que as razões que temos para viver sejam nobres e 
possam marcar a nossa geração. Portanto, vamos aos três ensinos de Jesus sobre a vida: 

 
1. Em primeiro lugar, devemos pautar a nossa vida a partir do verso 34. Ali, Jesus afirma que 

onde está o nosso tesouro aí estará também o nosso coração. O nosso tesouro é aquilo que 
damos valor, aquilo que tem importância para nós, aquilo que ocupa espaço na nossa agenda. 
Quantas vezes damos valor a coisas que não merecem nem sequer a nossa atenção. Quantas 
pessoas se ocupam com futilidades, gastam o seu tempo com os prazeres transitórios dessa 
vida, investem o seu dinheiro em bobagens.  

 
É necessário de vez em quando darmos uma parada e fazer um pergunta para nós mesmos: 
“Onde está o nosso coração?” Será que aquilo que nós tanto valorizamos tem algum valor 
para Deus? Será que o nosso coração está posto em coisas que interessam a Ele? Quando 
temos o zelo de analisar as nossas ações e nos permitir a uma autoavaliação, certamente 
teremos chances maiores de vivermos uma vida relevante, que alegra o coração de Deus. 

 
Em Eclesiastes 12:1 Salomão ensina: “Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, 
antes que venham os maus dias. E cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer”. 
Assim entendemos que uma vida que tem relevância é uma vida vivida com a participação de 
Deus. Quem assim vive, certamente terá nela prazer.  

 
2. Em segundo lugar, no verso 33, Jesus nos ensina que devemos ter na vida uma postura 

despojada, solta de qualquer coisa que queira nos amarrar. Quando Jesus diz que devemos 
vender os nossos bens e atender às necessidades dos pobres, na verdade Ele está mostrando 
que o material não pode nos prender. Pelo contrário, o material deve ser usado de maneira 
que a nossas ações reverberem na eternidade. Devemos usar com sabedoria aquilo que 
possuímos, de modo que possamos escrever uma história na eternidade. Por isso Ele diz: “... 
fazei para vós outros bolsas que não  desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não 
chega o ladrão nem a traça consome”.  

 
Existem muitas coisas desse mundo que pelo valor que damos a elas, acabam nos prendendo e 
tornam-se tesouros onde erradamente colocamos o nosso coração. Tudo de material que a 
vida possa nos oferecer deve se tornar um instrumento para abençoar e não um senhor que 
vai nos dominar. Muitas pessoas tornam-se escravas daquilo que possuem. Há uma inversão 
de papéis, ao invés das coisas nos servirem, passamos a servir as coisas. Quantas pessoas hoje 
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são escravas do trabalho,  da casa, do sítio, do estudo. Aquilo que a princípio seria uma bênção 
acabou se convertendo em maldição.  

 
3. Em terceiro lugar, no verso 32, Jesus ensina que o que nos faz correr sozinhos e independentes 

pela vida é o medo. Por isso Ele inicia esse verso dizendo: “não temais”. Vivemos num mundo 
extremamente individualista onde cada um procura fazer por si mesmo. Isso produz uma 
insegurança que nos leva a depositar a nossa confiança naquilo que é material e assim nos 
afastamos cada vez mais de Deus. 

 
O medo do futuro, o medo de faltar, o medo de passar fome, o medo de ser esquecido, e 
tantos outros medos, fazem com que nos tornemos obstinados, e então passamos a correr 
atrás das coisas e colocamos o nosso coração totalmente nelas, fazendo delas o nosso tesouro. 
Porém, Jesus nos fala que esse temor não procede, pois o nosso Pai Celeste se agradou em nos 
dar o seu reino, que é muito mais excelente e tem valor eterno. Ao dizer isso, Ele também está 
dizendo que em todo tempo estará cuidando de nós. Portanto, não tenha medo e coloque o 
teu coração totalmente no Senhor! 

 


