Parábolas de Jesus

Lázaro e o Rico
Baseado em Lucas 16:14–15 e 19–26.
Certa vez, alguns fariseus materialistas, amantes do dinheiro,
criticavam e ridicularizavam Jesus. Este respondeu-lhes contando
a seguinte parábola, sobre como a riqueza material nesta vida não
ajuda ninguém na vida futura.
Era uma vez um homem que usava roupas caras e festejava
todos os dias. No seu portão encontrava-se um pobre homem com
fome, Lázaro, coberto de chagas que ficava esperando comer
alguma coisa que caísse da mesa do homem rico.
O homem pobre morreu e foi levado para o céu pelos anjos; e o
rico também morreu. Enquanto o rico estava no lugar dos mortos,
viu Lázaro junto de Abraão e chamou: “Pai Abraão, mande Lázaro
me trazer água.”
Mas Abraão respondeu-lhe: “Lembre-se, meu filho, que durante
sua vida você teve fartura de boas coisas, enquanto Lázaro não
tinha nada; então agora ele está sendo bem cuidado e é você que
não tem nada.”
Leia o resto da parábola em Lucas 16:27–31.
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