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LIÇÃO 44 — GENEROSIDADE: JESUS E O RICO INSENSATO  

1) INTRODUÇÃO: 

a) Revisão: Na Lição 43, analisamos o sermão de Jesus no vale (ou na planura).  

b) Objetivo: analisar a parábola do rico insensato, no texto exclusivo de Lucas 12.13-21.  

2) ESTRUTURA DO TEXTO (Lc 12.13-21) 

a) Contexto (Lc 12.13-14): um homem pede a Jesus para mediar um conflito de herança com seu irmão 

(12.13), segundo o costume de apresentar questões aos escribas, especialistas da lei. Mas Jesus diz que 

não é juiz dessas questões (12.14) e rejeita assumir a função das autoridades judiciais.  

b) Advertência (Lc 12.15): Jesus recomenda cuidado e vigilância contra a avareza, “porque a vida de 

um homem não consiste na abundância de bens que ele possui” (12.15b). 

c) Parábola Lc 12.16-20): “O campo de homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo 

mesmo, dizendo: Que farei [eu], pois [eu] não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei [eu] 

isto: Destruirei [eu] os meus celeiros, [eu] reconstruí-los-ei maiores e aí [eu] recolherei todo o meu 

produto e todos os meus bens. Então [eu] direi à minha alma: Tens [tu] em depósito muitos bens para 

muitos anos; descansa [tu], come [tu] e bebe [tu], e regozija-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te 

pedirão a tua alma; e o que tens preparado, para quem será?” 

d) Conclusão (Lc 12.21): “Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus.”       

3) ANÁLISE DA PARÁBOLA (Lc 12.15-21) 

a) Advertência (12.15a): avareza, cobiça, desejo forte de acumular; amor ao dinheiro (1Tm 6.10).  

i) Cuidar: gr. horaô (ver); vigiar, cuidar, ter cuidado;  

ii) Guardar-se: gr. phylasso; phylax (sentinela); guardar (-se), preservar, proteger, acautelar-se; 

iii) Avareza: gr. pleonexia (avareza; ter muito, acumular); listada entre vícios como “avarentos, 

roubadores, ou idólatras” (Mc 7.22); “injustiça, malícia, avareza e maldade” (Rm 1.29); oferta como 

“expressão de generosidade, não de avareza” (2Co 9.5); “se entregaram à dissolução, para com avidez” 

(Ef 4.19); “toda sorte de impurezas, ou cobiça” (5.3); “desejo maligno, e a avareza, que é idolatria” (Cl 

3.5); “intuitos gananciosos” (1Ts 2.5); “coração exercitados na avareza” (2Pe 2.14); 

iv) Avarento: pleonektes = pleon (muito) + echo (ter, possuir); “avarentos, roubadores, idólatras” (1Co 

5.10); “dizendo-se irmão, for impuro ou avarento” (5.11); “nem ladrões, nem avarento, nem bêbado” 

(6.10); “avarento que é idólatra” (Ef 5.5); pleonekteô (explorar, 2Co 7.2; 12.17s); 

b) Máxima (12.15b): “a vida” humana não consiste [gr. estin] na “abundância de bens que ele possui”. 

i) Vida: gr. zoê (c/c gr. bios); a fonte da vida não está nas posses, mas é um dom de Deus;  

ii) Consistir: etim. con + stare = ‘estar com’, ‘estar firme’; gr. estin (v. eimi, ser); lit. “ouk [não]... estin 

[é] ek [de] ton [as] huparchonta [posses]”; os bens não são fonte da vida; a vida não se extrai dos bens.  

iii) Abundância: verbo gr. perisseuô (existir abundência), ter em excesso, sobejar, sobrar, transbordar;   

iv) Lógica da acumulação: os bens não são fonte de vida; nem garantia de vida, quer seja pouco, quer 

muito (abundância), portanto não cumpre a finalidade da acumulação;   

c) Produção (12.16b): “O campo de homem rico produziu com abundância [euphoreo].” 

i) Rico: a boa colheita torna-o mais rico; não há indício sobre o caráter do homem ou como ele 

acumulou riquezas; no contexto do séc. I, a concentração de bens é suspeita frente à lei de Moisés.  

ii) Abundância: a alta produção de um campo depende de muitas variáveis fora do controle do 

fazendeiro; a boa produção resulta da bênção de Deus, não do trabalho do homem; por isso, a 

acumulação é inútil; o Deus que dá abundância é fiel para sustentar de modo continuado. 

iii) Gratidão: “lembre-se” e seja grato a Deus (Dt 5.15; 8.2,18; 15.15; 16.12; 24.18,22).  

d) Problema (12.17): “Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos?” 

i) Que farei? Essa é a pergunta de cada pessoa tem de fazer quando possui mais do que precisa. 
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ii) Obrigações: não há qualquer referência ao cumprimento das obrigações sociais da lei.  

iii) Generosidade: não há qualquer menção de sensibilidade ante a pobreza do povo.  

e) Resposta (12.18): reconstruir celeiros maiores para recolher todo o produto e todos os bens. 

i) Destruir: essa decisão de destruir para construir celeiros maiores indica o objetivo de acumular.  

ii) Construir celeiros: a decisão é errada? Ou a motivação? A produção é resultado da terra e do 

trabalho de muitos empregados, mas o usufruto é reservado exclusivamente para o proprietário.   

iii) Dom e partilha: a produção é bênção de Deus, mas o homem não reparte. “Ele encheria novos 

celeiros, em vez de estômagos famintos” (Broadman). 

iv) Estoque: a pergunta sobre a armazenagem do excedente e não a imediata circulação é necessária; 

a produção de alimentos tem demanda comercial local e para outras regiões;  

v) Egoísmo e solidão: ‘eu’ e ‘meu’/‘minha’; a produção é armazenada para usufruto próprio; há apenas 

o homem rico e seus bens; não há relação com Deus nem com qualquer pessoa.  

f) Propósito (12.19): “direi à minha alma”; a abundância de bens para satisfação e descanso. 

i) Minha alma: não há consulta a Deus nem a qualquer homem, mas apenas a si mesmo; 

ii) Riqueza e vida: a vida do rico não depende da quantidade de bens que possui; ele confiou nos bens 

— julgou que o estoque de bens era suficiente para garantir uma vida longa e segura.   

iii) Depósito (12.19a): a riqueza não foi colocada à disposição da sociedade (função social), mas 

acumulada; o estoque de alimento despertou sonhos de capitalização para garantir seu futuro regalado.  

iv) Hedonismo (12.19b): festa solitária — “descansa” (c/c “aliviarei”, Mt 11.28) “come e bebe” (c/c 

“comamos e bebamos hoje”, 1Co 15.32), e regala-te” (c/c rico e Lázaro Lc 16.19); 

g) Surpresa (12.20a): o que fazer com a morte? Qual a relação entre morte e provisão? 

i) Louco: gr. aphron, de a (não) + phren (juízo)= sem juízo; insensato (Lc 11.40; Co15.36; 2Co 11.16; 

Ef 5.17; 2Pe 2.15); ignorante (Rm 2.20); néscio (2Co 12.6); c/c “diz o néscio [...]: Não há Deus” (Sl 

14.1); ‘louco’ não significa deficiência mental, mas o oposto de ‘sábio’ e ‘prudente’;  

ii) Vida/morte: Qual a importância dos bens estáveis à luz da vida efêmera e da morte inevitável? A 

morte torna toda acumulação uma insensatez; a riqueza ofusca os verdadeiros valores da vida;  

iii) Lógica da acumulação: a avareza é movida pelo medo que leva a acumular mais que o necessário 

para viver; por trás do medo há uma convicção errada: “o ser depende do ter e, mais grave ainda, de 

que a vida se mantém e desafia a morte, pela vontade de referirmos tudo a nós mesmos. Como se nossa 

vida não encontrasse e não recuperasse seu alento a não ser em nossos bens” (François. Bovon).  

iv) Sabedoria: “Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio; e do seu 

trabalho, nada poderá levar consigo” (Ec 5.15); “que proveito lhe vem de ter trabalhado para o vento?” 

(5.16b); trabalha, ajunta, mas não desfruta (6.2);  

v) Lc 9.25: “Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, e [...] causar dano a si mesmo?” 

vi) O que tens preparado (12.20b): o erro fatal — preparar para o futuro sem levar em conta a morte; 

tudo que foi preparado será perdido em favor de outro — ele teria herdeiros?  

vii) “esta noite: a tolice de projetar a vida no tempo; “o homem não sabe a sua hora” (9.12a);   

viii) “muitos anos” vs. “esta noite”:  a suprema ironia de acumular para muitos anos e não ter um dia. 

ix) Provérbio: o cúmulo da avareza é fazer o testamento e colocar seu nome como favorecido. 

h) Conclusão (12.21): entesourar para si mesmo vs. ser rico para com Deus.  

i) “entesoura para si”: acumulação; o coração do homem estava no seu tesouro/celeiro. 

ii) “rico para com Deus”: indica prestação de contas a Deus (juízo) ref. ao uso dos bens em vida.   

iii) Tesouro no céu: “façam para vocês bolsas que não se desgastem, tesouro inextinguível nos céus, 

onde não chega o ladrão, nem a traça consome” (Lc 12.33); c/c “tesouro no céu” (Mt 6.20; 19.21 e pll);  

iv) Vida: a vida é o bem mais precioso, mas ninguém é dono da própria vida, senão Deus, que pede 

contas da vida e exige um proceder responsável em relação à criação.  

v) “Muitos bens não garantem muitos anos; da mesma forma como menos bens não teriam significado 

menos anos” (Broadman). 

4) PARA REFLETIR  


