A Parábola do Rico Insensato
Lucas 12:13-21, na Bíblia.
Alguém da multidão disse a
Jesus:
"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?'

F in a n ç a s P e s s o a is
Observando
um
pouco
mais atentamente a nossa
sociedade moderna, percebese claramente a influência que
o dinheiro exerce sobre as
pessoas, e como a ganância e
a cobiça imperam.
A sociedade impõe às
pessoas, implicitamente
(ou
seria explicitamente?), um estilo
de vida em que acumular bens e correr atrás da
prosperidade material é o que conta.
Os que seguem essa filosofia logo se deparam com as
conseqüências dessa escolha. Os relacionamentos com
as pessoas, a família, a ética e a moral, o bom senso e,
muitas vezes, os princípios e valores fundamentais são
sacrificados porque a ganância por riquezas foi colocada
em primeiro lugar.
"Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente; quem
ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus
rendimentos" Ec 5:10.

Assim acontece com quem guarda para si
riquezas, mas não é rico para com Deus".

Mais cedo ou mais tarde, sendo ou não bemsucedidos no propósito de acumular dinheiro e bens,
percebem que estão correndo em vão, atrás de um
objetivo vazio. Descobrem que o que realmente buscam
é uma vida significativa, relevante, uma vida de
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contentamento, ou seja, algo que o dinheiro, mesmo
com a falsa sensação de poder e segurança que ele
proporciona, não pode oferecer.
"Cuidado! Fiquem de sobreaviso contra todo tipo de
ganância; a vida de um homem não consiste na
quantidade dos seus bens" Lc 12:15.
Você quer ter uma vida relevante, verdadeiramente
significativa? Liberte-se da ganância! Não corra em vão.
Mas, se a vida não consiste na quantidade de bens
acumulados, então, em que consiste?
"Busquem, pois, em primeiro lugar, o Reino de Deus e
a sua justiça..." Mt 6:33a.
"Ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração, de
toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o
primeiro e maior mandamento. E o segundo, é
semelhante a ele: Ame o seu próximo como a si mesmo"
Mt 22:37-39.
"Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês
querem que lhes façam" Mt 7:12.
Veja também isto:
"E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará"
Jo 8:32. "Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a
vida" Jo 14:6. "E este é o testemunho: Deus nos deu a vida
eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho
[Jesus], tem a vida, quem não tem o Filho, não tem a
vida" 1Jo 5:11-12. Eis aí a chave (o ponto de partida) para
uma vida relevante, realmente significativa.
O propósito deste folheto é ajudá-lo a encontrar
aquilo que você realmente busca (mesmo que não saiba
disso): a verdadeira vida, a vida eterna.
“Quem crê no Filho [Jesus] tem a vida eterna; já
quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus
permanece sobre ele” Jo 3:36.
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Você crê em Jesus? Você tem a vida eterna? Para
saber mais, leia a Bíblia (Evangelho de Marcos ou de
João). O texto “A Perspectiva da Eternidade”, disponível
no site Ganancia.com.br, contém mais esclarecimentos.
O propósito deste folheto também é indicar o site
Ganancia.com.br, onde você encontrará orientações e
princípios para equilibrar a sua vida financeira, de acordo
com a perspectiva bíblica, para não ser mais escravo do
dinheiro e da ganância, nem ser enganado pelos valores
materialistas e hedonistas que regem a nossa sociedade
de consumo, mas para honrar o Senhor e cumprir o
propósito de Deus em sua vida.
"Assim, se vocês não forem dignos de confiança em
lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes
confiará as verdadeiras riquezas?" Lc 16:11.
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