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Quem inventou o dinhe
Alex Teixeira, 8 anos

Q

uando os Romanos
conquistaram a Judeia,
exigiram que toda a
gente pagasse impostos. Para
isso, contrataram alguns Judeus
que iam de porta em porta
receber o dinheiro.
Os cobradores de impostos,
como lhes chamavam, eram
considerados mentirosos,
abusadores e até ladrões, de modo
que ninguém gostava deles.
Era este o trabalho de Mateus,
mas ele sentia-se muito triste.
Já há algum tempo que ouvia falar acerca de Jesus, um homem que
tratava bem todas as pessoas, que as ajudava a resolver os seus problemas, sem se
importar com a sua raça ou
posição social.
Será que Jesus falaria com ele?
Será que Jesus poderia ajudá-lo
a ser uma pessoa melhor,
apreciada por todos?
Um dia, algo inesperado
aconteceu. De repente,
Jesus parou diante de
Mateus e disse-lhe:
– Mateus! Vem! Segue-me!
Mateus não hesitou.
Levantou-se, entregou tudo
aos outros cobradores de
impostos e foi com Jesus, para
o ajudar.
Daquele dia em diante, a sua vida
mudou totalmente.
Hoje conhecemo-lo porque Mateus foi um dos doze amigos especiais de Jesus!
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O ser humano sempre sentiu necessidade de obter produtos de que precisa
para viver.
Antigamente, cada pessoa ou cada
família recolhia ou produzia tudo de que
necessitava – era a economia de subsistência. Depois, as pessoas e as comunidades
começaram a especializar-se em determinados produtos, alimentares ou manufaturados, e passaram a trocá-los entre si
– troca direta de mercadorias.
Com o decorrer do tempo, as pessoas perceberam que era difícil trocar produtos
em maiores quantidades e a maiores distâncias. Então, inventaram um instrumento,
pequeno e fácil de transportar, cujo valor seria aceite como troca por mercadorias – a moeda. As primeiras moedas continham o seu próprio valor em metal, por
exemplo, ouro; depois, passaram a ter um valor nominal, ou seja, aquele que lhe
é atribuído. Como o ouro era raro e havia o perigo de o roubarem, e os metais são
pouco práticos para valores mais altos, surgiram as notas e os documentos em
papel, que são também aceites pelo valor que lhes é atribuído. Para que moedas,
notas, cartões e outros documentos tenham valor, é preciso que haja confiança,
para serem trocados por mercadorias e para pagar serviços.
Como sabes, a moeda oficial em Portugal é o Euro (€),
comum a 19 países da União Europeia.
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