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Abra um debate sobre a frase: “O ser humano é egoísta por natureza”. Concordam ou discordam? 

Pergunta: Como você define o egoísmo? Você se considera egoísta? E como você definiria a palavra ganância? 

Você é ganancioso?

SOMOS MUITO RICOS E ABENÇOADOS

O ser humano é egoísta por natureza. Queremos todas as atenções voltadas para nós, priorizamos as nossas 
necessidades, os nossos desejos, e só depois (se sobrar um pouco de tempo e vontade), olhamos para o lado, para, 
quem sabe, se importar com o nosso próximo. 

E muitas vezes, a nossa relação com Deus não é diferente. Baseados em interesse egoísta, muitas vezes nos aproximamos 
de Deus somente na perspectiva do que Ele pode nos oferecer. Sempre que vamos orar, focamos apenas no “pedir”. 
Queremos que Jesus resolva nossa situação financeira, solucione um problema no trabalho ou em casa, que nos dê 
coisas que às vezes nem precisamos. Enfim, queremos ser servidos por Aquele a quem deveríamos servir.

Será que é assim mesmo que as coisas funcionam? Será que Deus entende e aceita este tipo de relacionamento nosso 
para com Ele? Hoje vamos ver um diálogo entre Jesus e um homem que estava preocupado apenas com os seus 
interesses. Vamos ver o perigo do egoísmo e da ganância, e tentar descobrir o que está no centro do nosso coração. 

LEITURA BÍBLICA: 

Lucas 12.13-21
Alguém da multidão lhe disse: “Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo”. Respondeu Jesus: 
“Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês?” Então lhes disse: “Cuidado! Fiquem de sobreaviso 
contra todo tipo de ganância; a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens”. Então lhes contou 
esta parábola: A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: “O que vou fazer? Não 
tenho onde armazenar minha colheita”. Então disse: “Já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e 
construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: Você tem 
grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se”. Contudo, Deus 
lhe disse: “Insensato! Esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou?” 
“Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus”. 

A Bíblia não diz quem era aquele homem, sabemos apenas que ele queria que seu irmão dividisse sua herança com 
ele, e que para conseguir o que queria, ele foi até Jesus pedir para que Ele intervisse na situação. Mas Jesus se recusou 
a ajuda-lo! Pode parecer estranho, mas Jesus disse que aquilo não fazia parte do Seu chamado.

Aquele homem não havia entendido qual era a verdadeira missão de Jesus. Ele queria usá-Lo para seus interesses 
egoístas. E quantos de nós fazemos o mesmo todos os dias? Pensamos que Cristo é o gênio da lâmpada que atenderá 
todos os nossos pedidos, mas o propósito da vinda de Jesus foi bem maior. Veja:

ONDE ESTÁ O SEU CORAÇÃO?

Lição para a Célula

Quebra-gelo

Introdução

Desenvolvimento
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Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a 
vontade daquele que me enviou: que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia” 
(João 6:38,39).

Ou seja, a verdadeira missão de Jesus é nos salvar e restaurar nosso relacionamento com o Pai. 

Mas Jesus conhecia a intenção do coração daquele homem. Por isso, logo em seguida fez uma advertência sobre o 
perigo de querermos as riquezas deste mundo. Ele declarou:

“Cuidado! Fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância; a vida de um homem não consiste na quantidade 
dos seus bens” (Lucas 12:15).

Nesta passagem, Jesus quer dizer que não podemos ser gananciosos; ou seja, não podemos ter um desejo 
desenfreado por bens materiais e colocar “coisas” como nosso alvo principal. Segundo a Bíblia, ganância, que é 
ambição, cobiça ou desejo intenso e imoderado por bens e riquezas, é idolatria. Pense bem: para Deus, alguém 
que coloca bens materiais, riqueza, conforto e seu próprio bem estar acima de tudo é um idólatra. É como alguém 
que se curva e serve a um outro deus. A ganância transforma o dinheiro em deus na vida do ganancioso. Vejamos 
alguns versículos:

“Porque vocês podem estar certos disto: nenhum imoral nem impuro nem ganancioso, que é idólatra, tem herança 
no Reino de Cristo e de Deus” (Efésios 5:5);
“Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, 
desejos maus e a ganância, que é idolatria” (Colossenses 3:5);
“Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: Nunca 
o deixarei, nunca o abandonarei’ (Hebreus 13:5).

Muitas vezes achamos que só seremos felizes de verdade se tivermos muitos bens e riquezas. Porém, é necessário saber 
que a vida de uma pessoa não consiste na abundância de coisas que ele possui - a vida vai muito além do material! 

Para destacar esta verdade fundamental para todos nós, Jesus contou a parábola que dos versos 16 a 21. Podemos 
ver três problemas na vida do homem daquela parábola:

• ELE ERA EGOÍSTA. Deus o abençoou ao permitir que as suas lavouras produzissem em abundância. 
Em vez de colher os frutos, alegrar-se diante de Deus, ser agradecido e, por isso mesmo, separar uma 
parte para ajudar os pobres e necessitados, ele preferiu estocar tudo. Ele pensou apenas em seu 
maior enriquecimento, mesmo sem necessitar de mais ou sem ter aonde guardar, pensou em sua 
segurança material e no próprio conforto (comer, beber e alegrar-se).

• ELE PLANEJOU SUA VIDA SOMENTE PARA ESSA TERRA. Ele não considerou que um dia todos 
prestarão contas de sua vida diante do Criador. Nem levou em conta que este dia pode ser agora 
mesmo, sem oportunidade para consertar as decisões erradas e egoístas. Os bens materiais podem 
nos iludir e nos dar a sensação de segurança, mas no dia do juízo, elas não servirão para nada. “De 
nada aproveitam as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte” (Provérbios 11:4).

• ELE NÃO CUMPRIU O SEU PROPÓSITO NA VIDA. Jesus terminou dizendo: “ Assim acontece com 
quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus”. Ao ser abençoado, Deus esperava que 
aquele homem escolhesse ser um abençoador, que compartilhasse do que recebeu com os que nada 
tem. Deus esperava que ele também abençoasse a sua obra e as pessoas mais necessitadas. Ser rico 
para com Deus é compartilhar o que temos em abundancia, por amor e compaixão. Ë ser como Ele. 
Contudo, a ganância tomou conta de seu coração e ele não buscou fazer a vontade do Senhor.

Mas Jesus não parou por aí. Após contar a parábola, Ele faz um poderoso e libertador desafio aos seus discípulos 
(ou seja, uma palavra para todos nós que o seguimos):
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Conclusão

Avisos para a Célula

Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: Portanto eu lhes digo: Não se preocupem com sua própria vida, 
quanto ao que comer; nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, 
e o corpo, mais do que as roupas. Observem os corvos: não semeiam nem colhem, não têm armazéns nem celeiros; 
contudo, Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves! Quem de vocês, por mais que se preocupe, 
pode acrescentar uma hora que seja à sua vida?  Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, 
por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, 
eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do 
campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé! Não busquem 
ansiosamente o que comer ou beber; não se preocupem com isso. Pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas; 
mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o Reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Não 
tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o Reino. Vendam o que têm e deem esmolas. Façam 
para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega 
perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. (Lucas 12:22-34).

• JESUS FALOU SOBRE A PREOCUPAÇÃO (v. 22): A nossa preocupação não serve para 
absolutamente nada. Ela não pode sequer nos dar um dia a mais de vida e é uma característica 
daqueles que não servem a Deus. “Por que se preocupar?” é a pergunta de Jesus aos seus discípulos.

Pergunta: Você se considera do tipo mais preocupado e ansioso quanto ao futuro?

• JESUS FALOU SOBRE A PRIORIDADE (v. 31): Ele nos desafia a buscar o Reino de Deus em primeiro 
lugar, ao invés de buscar e guardar bens e riquezas. Só que devemos estar muito atentos porque, com 
argumentos sutis e bem racionais, Satanás tentará de todas as formas atrair a nossa atenção para as 
coisas do mundo, tirar o nosso foco de Deus e com isso nos levar a deixarmos o Reino de Deus por 
último.

Pergunta: Você poderia afirmar que tem buscado o Reino de Deus em primeiro lugar? Por que?

• JESUS FALOU SOBRE ONDE O NOSSO CORAÇÃO DEVE ESTAR (v. 34). O nosso coração está 
naquilo que é o nosso tesouro, o que mais valorizamos. Se estivermos focados nas coisas que o 
mundo pode proporcionar, nosso coração estará focado nos bens riquezas e nosso bem estar, e 
fechado para as riquezas espirituais. Porém, se voltarmos a nossa atenção para Deus, o seu propósito 
para a nossa vida na terra e para o nosso encontro diante do trono Dele no céu, viveremos livres da 
ganância, seremos abençoados, mas buscando sempre ser abençoadores, pois repartimos o que Deus 
nos concede. Deus nos recompensará com a glória eterna!

A que conclusão esta ilustre célula chega após este estudo? Onde está o seu coração? 

Lembrem-se do que Jesus afirmou: Basta ver o que é o mais importante em nossa vida para saber que ali está o 
nosso coração. Se o mais importante for riquezas, nosso coração estará nas riquezas. O coração de uma pessoa 
sempre estará onde está o seu tesouro. Se o seu tesouro for deste mundo, seu coração será mundano. Se seu 
tesouro estiver em Deus, seu coração será de Deus e para Deus. 

Faça de Deus, de sua Palavra e de sua obra o maior tesouro de sua vida.

 1. Convide sempre a sua célula para os cultos de celebração aos domingos

 2. Lembre-se de sempre manter em dia a sua célula no Célula.in. 

 3. Continue encorajando a sua célula na leitura diária do Circuito 4x4. Está bom demais! Já estamos lendo 
o maravilhoso livro de Provérbios 


