As Parábolas de Jesus

O Rico Insensato
Baseado em Lucas 12:13–21.
Um homem aproximou-se de Jesus com um pedido: “Mestre diz ao meu
irmão para dividir comigo a propriedade que nosso pai deixou quando morreu.”
Jesus respondeu: “Quem disse que Eu deveria decidir como dividir o que
seu pai deixou? Cuidado com a ganância!”
Então Jesus contou a parábola de um homem rico em que suas terras
haviam produzido abundantemente. “Não tenho espaço suficiente para
guardar tudo, então vou derrubar os meus celeiros e construir celeiros
maiores com o espaço necessário.
“Depois vou relaxar e dizer para mim mesmo: Você tem tudo que precisa
para muitos anos futuros, por isso pode descansar e aproveitar a vida, comer,
beber e se divertir.”
Mas Deus o chamou de insensato. Disse que ele morreria naquela noite
e perguntou: “Quem, então, vai se beneficiar de todas essas coisas que
armazenou para si mesmo?”
Esta parábola descreve uma pessoa que acumula riquezas e tesouros
materiais para si mesma, mas não é rica nas coisas que são importantes
para Deus.
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