
 

O PREÇO 

 

  

Na Igreja Primitiva houve um avivamento real e sem 

precedentes na vida dos crentes em Jesus. Muitos chegaram a vender o que 

tinham e o produto dessa venda era repartido entre todos, visando o bem 

comum. Todas essas coisas vêm relatadas no Livro de Atos dos Apóstolos, 

de vez que estes (os apóstolos) foram os primeiros precursores de Cristo e 

verdadeiros disseminadores do Evangelho. Uma pequenina parcela dessa 

história, muito particular e especial, de todos aqueles acontecimentos 

vividos pelos apóstolos naqueles dias, será uma lição de fé para nós, em 

nossos dias, hoje. 

 

Muitos, como dito, vendiam o que tinham para repartir 

com os que tinham menos ou mesmo nada. Tudo o que era arrecadado era 

posto diante dos discípulos, que se encarregavam de suprir os demais com 

o que fosse necessário. “Mas um certo homem chamado Ananias, com 

Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade, e reteve parte do preço, 

sabendo-o também sua mulher; e levando uma parte, a depositou aos pés 

dos apóstolos” (At. 5: 1 e 2).  

 

Pedro, movido pelo Espírito Santo, instou com Ananias a 

respeito de sua conduta, pois distorcia a verdade dos fatos. Ninguém 

havia obrigado Ananias a vender seus bens, mas todos que isso faziam, de 

boa vontade o faziam. Havia um mau desígnio em seu coração (de 

Ananias), que o impedia de crer e de confiar inteiramente em Deus, de 

modo a criar em seu íntimo um meio de “garantir” algo que ele 

imaginava ser uma segurança para si e sua esposa, em caso de eventual 

“falha”. Talvez, um plano “B”, uma reserva que o amparasse, 

eventualmente, se Deus viesse a “falhar” com eles (como se isso fosse 

possível...).  

 

“Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o 

teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, e retivesses parte do 

preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti? E, vendida, não 



 

estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não 

mentiste aos homens, mas a Deus” (At. 5: 3 e 4). Depois dessas palavras, 

Ananias caiu e morreu repentinamente, causando um grande temor em 

todos os presentes naquele lugar. 

 

Alguns dos que estavam lá recolheram o corpo de 

Ananias, sepultando-o logo a seguir. Algumas horas depois apareceu sua 

mulher, Safira, sem saber o que acontecera a seu marido. “E disse-lhe 

Pedro: Dize-me, vendeste por tanto aquela herdade? E ela disse: Sim, por 

tanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes 

para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram 

o teu marido, e também te levarão a ti” (At. 5: 8 e 9). Dito isto caiu também 

Safira e, de igual sorte, como seu marido, expirou. Levaram-na para o 

mesmo lugar em que Ananias primeiramente havia sido sepultado. E diz a 

Palavra: “E houve um grande temor em toda a igreja, e em todos que 

ouviram essas coisas” (At. 5: 11).   

 

O preço da vida cristã é a confiança que cada um 

deposita no Senhor. A partir do momento em que se tem entendimento 

sobre a verdadeira realidade da vida, isto é, que há por sobre nós uma 

guerra espiritual e que Deus está vivo e presente, o ser humano deve fazer 

uma opção. Em quem confiar sua existência? A quem recorrer se somos 

seres frágeis e mortais? Como e de que modo fazer isso? Claro que 

devemos confiar em Deus, por Cristo Jesus, e assim as respostas das 

primeiras perguntas acima formuladas estão dadas desde logo. Mas, e a 

última? 

 

A grande diferença, o verdadeiro divisor de águas, está 

justamente em como e de que modo fazer isso. Ora, em primeiro lugar, 

para deixar que Deus Pai, o Senhor Jesus e o Espírito Santo tomem as 

rédeas de nossas vidas, basta fazer uma singela, mas poderosa oração, cuja 

“fórmula” vem minuciosamente expressa na Bíblia (vide Romanos 10: 8 a 

10). Depois disso, virá o modo como nós depositaremos a nossa confiança 

no Senhor. 

 



 

Certa vez estava Jesus no Templo, defronte à Arca do 

Tesouro, onde os Judeus deitavam seus dízimos e ofertas. A multidão se 

achegava e lançava o dinheiro na arca, e os ricos depositavam grandes 

quantias. “Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou duas pequenas moedas, 

que valiam meio centavo” (Mc. 12: 42). Então Jesus, chamando a si seus 

discípulos, disse-lhes: “Em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou 

mais do que os que deitaram na arca do tesouro; Porque todos ali 

deitaram do que lhes sobejava, mas esta, da sua pobreza, deitou tudo o 

que tinha, todo o seu sustento” (Mc. 12: 43 e 44). 

 

Já deu para perceber, até aqui, que Ananias e Safira não 

confiaram no Senhor do modo certo. E também, depois desta última 

passagem, pela enorme fé daquela viúva pobre, que podemos aquilatar o 

tipo de confiança que Deus espera que depositemos Nele. Não adianta 

confiarmos em Deus um pouco ou pela metade: é tudo ou nada. Se você 

está vivendo seu processo de crescimento na vida cristã, saiba que, nesse 

ponto específico, não há outro meio de fazer a coisa certa. Sua confiança 

deve ser depositada integral e plenamente no Senhor, sem quaisquer 

resquícios de reservas. 

 

Veja que de outro modo você estará dividido. Ananias e 

Safira estavam divididos, e o fim deles pôde ser constatado linhas acima. 

Não confiaram em Deus como deviam, colocando tudo a perder. A viúva 

pobre, por seu turno, tinha confiança plena em Deus e, independente de sua 

vida aparentemente miserável aqui neste mundo, está hoje, por certo, junto 

do Pai. Simplesmente porque depositou tudo o que tinha (toda a sua 

confiança) no Senhor. 

 

É claro que os Textos Bíblicos falam em dinheiro, mas 

por trás das atitudes dos personagens dessas duas histórias, inegavelmente, 

havia corações com inclinações distintas. Dois deles não confiavam que 

Deus estava integralmente no comando de suas vidas, guiando-os segundo 

a Santa Palavra. Já o outro (coração), estava totalmente entregue nas mãos 

do Senhor, esperando Nele. Eis aí o ponto que faz toda a diferença. 

 



 

Não se trata de não confiar ou simplesmente confiar, mas 

de confiar totalmente. Existem, é verdade, aqueles que sequer confiam no 

Senhor, o que é horrível. Estes estão cegos e perdidos, em situação pior 

que a vivida por Ananias e Safira, porque negam a Deus. Para esses, 

lamentavelmente só podemos dizer, com base na Palavra do próprio Deus, 

no qual eles não creem, que: “Uns confiam em carros e outros em cavalos, 

mas nós faremos menção ao nome do Senhor nosso Deus” (Sl. 20: 7). Que o 

Senhor tenha misericórdia dessas vidas, em nome de Jesus Cristo. 

 

Contudo, na esperança de que você seja um daqueles que 

confiam no Senhor, aprenda (se é que já não sabe) a deitar na Arca do 

Tesouro tudo o que você tem. A confiança plena, única e exclusivamente 

Nele, é o preço que devemos pagar ao nosso Redentor por ter olhado para 

nós e nos separado do resto do rebanho. Reconheça que Ele tirou você do 

meio da multidão, que anda às cegas por esse Mundo, correndo atrás de 

tudo que não presta. Confie de verdade no Senhor, e Ele se agradará de sua 

atitude e te guiará pelos caminhos em que você deve andar 

(especificamente), segundo Sua infinita graça e inesgotável misericórdia. 

“Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos 

alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo 

oportuno” (Hb. 4: 16). 
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