
  

   

 
      SER RICO PARA COM DEUS 

Lição de Célula – 90/2018 

 

Lucas 12:13-21      “ ...Assim é quem entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. ” 

 

Herdamos a cultura religiosa de que a riqueza não provém de Deus. Com a reforma de Martinho Lutero veio o 

entendimento de que quem caminha com Deus, prospera. Há ainda uma visão equivocada de que todos serão muito 

ricos, entretanto, muitos serão ricos tendo pouco e servindo a outros, outros serão pobres tendo muito e sendo serviço 

por todos. 

 

Em relação a riqueza, não se trata de poder ou não ficar rico, mas a questão é se eu sou ou não rico para com Deus. Se 

sou rico para com Deus e tenho poucos recursos nessa terra, isso não é um problema. Mas se tenho muitos recursos 

nessa terra e não sou rico para com Deus, está tudo acabado. 

 

A bíblia nos ensina que devemos primeiro buscar o reino e a justiça de Deus, o mais Ele nos acrescentará. Tendo pouco 

ou muito, mas sendo rico para com Deus, produziremos muitos frutos nessa terra. 

 

Questionamentos para o fim de ano: 

Como foi o meu ano? Juntei muito? Tenho que reformar meu celeiro? Consegui trocar o carro? Consegui mudar de 

casa? Trocar roupas, sapatos, móveis?  

 

Tudo isso é muito bom! Fruto do nosso trabalho, poder acumular e trocar os celeiros ao final de uma estação. Entretanto, 

Jesus estava dizendo que aquele homem era arrogante, atribuindo honra e engrandecendo a sua própria alma. Existe 

uma batalha espiritual por nossa alma, todos os dias do ano e em toda a nossa vida. No livro de Jó lemos que à noite, 

enquanto dormimos um único anjo é enviado para livrar a nossa alma da morte. Em Jeremias lemos que quando termina 

a noite, no início da manhã as misericórdias do Senhor se renovam e são a causa de não termos sido consumidos. O 

Salmista diz que em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu Senhor me fazes repousar. Contudo, precisamos 

reconhecer que dependemos do Senhor, tendo ou não tendo recursos nesta terra, mas reconhecer que o Senhor é quem 

faz, tudo provém Dele e Ele tem cuidado de todas as coisas! 

 

Decida ao final desse ano intensificar a sua gratidão, entrar numa instância de descanso em Deus, consciente de que 

aquilo que ainda não alcançou pode ser porque não soube fazer, então decida aprender a fazer; ou é porque o Senhor 

fechou as portas, então se renda ao seu governo; ou porque o inimigo cirandou contra você, então se levante na presença 

do Senhor e determine que no próximo ano o inimigo vai andar debaixo dos seus pés. 

 

O importante é que tendo recursos ou não tendo recursos, seja rico para com Deus em todo o tempo declarando 

continuamente a sua alma: Oh, minha alma, louva o Senhor! E tudo o que há em mim bendiga o seu Santo Nome! 

Salmo 103 

 

Perguntas para reflexão: 

1. Quem ora por mim? 2.O que tenho profetizado? 3. Quem é o meu líder? 4.Quem são os meus discípulos? 

 

Estabeleça como alvos para o próximo ano: Comprometer-se a se encher do Espírito e da Palavra. Encher os seus celeiros 

espirituais e ser rico para com Deus: aprender, crescer e multiplicar. Primeiro passo: termine o ano louvando e 

agradecendo. 

 

Perguntas para reflexão: 

1- O que você faz pelo evangelho no seu ambiente de trabalho? Está decidido a ser rico para com Deus e dar frutos 

no seu ambiente de trabalho, na escola, na vizinhança, na família? 

2- Quais textos bíblicos tem sido alvo de estudo para você? Você quer ser rico para com Deus, se aprofundando 

em conhecer mais sobre o mundo espiritual, sobre a eternidade, o Reio de Deus, de Jesus Cristo, da Vida do 

Corpo de Cristo, mergulhando no estudo da palavra e oração? 

3- O que Deus tem falado pessoalmente com você sobre o seu relacionamento com Ele? Você decide terminar o 

ano mais rico para com Deus, independente do bem material?  

 

Coloque diante do Senhor a sua vida e produza uma resposta a Ele. Fale com Ele no seu coração, sobre as decisões 

que afetam diretamente a sua vida para o ano de 2019. 


