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TEMA: RICOS PARA COM DEUS 
 

Estudo Pequenos Grupos 
Junho 2011 – 03 

 
 

DISCIPULADO (40 minutos) 
 

Texto Bíblico: Lucas 12:13-21 
 

INTRODUÇÃO: Sua escala de valores espirituais está correta? Após o estudo de hoje você deverá se auto-avaliar e 
conferir qual é o seu grau de riqueza para com Deus. 
 

1- Enquanto Jesus falava sobre coisas espirituais, qual era a preocupação daquele homem? Lucas 12:13-14 
Resposta: Com a herança que o irmão não queria repartir com ele. 

Que desperdício de oportunidade! A busca de Jesus apenas por interesses materiais ofusca a visão, decepciona a 
fé e perde as verdadeiras riquezas espirituais. Comparar com Lucas 9:57-58 e Mateus 6:19-21. 
 

2- Como podemos ser semelhantes àquele homem? 
Resposta: a) Mateus 6:31: Vivendo ansiosos pela comida, bebida ou vestuário.  

É importante salientar que Jesus fala aqui de necessidades essenciais à vida. Ele nem entra no mérito da questão 
da frivolidade (futilidade) da vida como luxúria, glutonaria e bebedice. Pois é, até mesmo em relação às 
necessidades essenciais não devemos estar ansiosos, mas crermos que o Senhor cuidará de cada uma de nossas 
necessidades. Comparar com Filipenses 4:19. 
      b) Mateus 6:19-21: Ajuntando tesouros na terra e não no céu. 
Jesus deixou bem claro que o seu reino não é deste mundo. Que há um bem maior a ser buscado, mais importante 
até do que a própria vida. (Mateus 16:24-26). No reino de Deus, o que temos a receber extrapola a compreensão 
humana, muito mais até do que pedimos ou pensamos. Comparar com I Coríntios 2:9 e Efésios 3:19-20. 
 

3- Por que devemos evitar a avareza? 
Resposta: a) Lucas 12:15: Porque a realização de nossa vida não está no que possuímos mas no que 
somos. 

A preocupação exacerbada com os bens materiais poderá desviar o nosso coração dos céus (Mat. 6:21). 
       b) I Coríntios 6:10: Porque os avarentos não entrarão no reino dos céus. 
O ponto de vista bíblico de vida é o do desprendimento e da liberalidade. Jesus disse que quanto maior for nossa 
liberalidade, maior também será o retorno. Colhemos justamente o que plantamos. Comp. com Luc 6:38 e Gal 6:7. 
 

4- Em que consistia a loucura do homem rico? Lucas 12:16-20. 
Resposta: No fato de ele só ter preparado bens para a vida terrena e não se preparou para o dia em que 
Deus pediria a sua alma. 

Jesus considera loucura o despreparo para a vida eterna e a demasiada atenção aos bens materiais. 
O que você tem preparado para a vida eterna? Aqui você sabe o que tem e onde mora; porém, onde você passará a 
eternidade? Será que já não estaria na hora de você se preparar para o encontro com o seu Deus? Ler Amós 4:12. 
 

5- Como podemos ser ricos para com Deus? Lucas 12:21, 33-34. 
Resposta: Não ajuntando tesouros para si, mas nos céus; servindo a Deus e ao próximo; aplicando nossos 
recursos na ação social e ajuda aos outros. 

A Bíblia diz que Jesus morreu e ressuscitou para que os que vivem não vivam mais para si (II Coríntios 5:15) e que 
aquele que sabe fazer o bem e não faz comete pecado (Tiago 4:17). 
 
 CONCLUSÃO: A prudência da vida precisa conduzirmos a priorizar os valores eternos, uma vez que a vida 
é passageira e não podemos levar nada deste mundo. A ambição pela riqueza pode levar-nos ao afastamento de 
Deus e a supervalorização dos bens materiais, em detrimento dos valores morais. Que bem eterno você está 
propiciando à sua alma com o estilo de vida que tem levado? 
 
* Adaptado da Revista: Estudos Indutivos no Evangelho de Lucas – Pr. Joselito F. Sena 


