LOUCO, ESTA NOITE TE PEDIRÃO A TUA ALMA
Texto: Lucas 12.13-21
“E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança.
Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disselhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza; porque a vida de qualquer não consiste na
abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância; e ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que
farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: Derrubarei os meus
celeiros, e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus
bens; e direi a minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos; descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco! esta noite te pedirão a tua alma; e
o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros, e não
é rico para com Deus.”
Introdução:
 Por que Jesus chamou o homem desta história de louco?
 Porque todo avarento age feito louco, pois acredita nas seguintes besteiras:
 O AVARENTO AGE FEITO LOUCO PORQUE...
1. ACREDITA QUE A VIDA DE UM HOMEM CONSISTE NA ABUNDÂNCIA DOS BENS
QUE ELE POSSUI – vs 15.
 Muitos pensam que “o homem vale o que tem, por isso tratam o rico de um modo bem
diferente daquele que tratam o pobre.
 Isso tudo é mentira! Você já se deu conta de quantas pessoas de inestimável valor
eram pobres, inclusive o nosso Senhor Jesus?
 O valor do homem é intrínseco ao ser, pois foi criado à imagem e semelhança de Deus
– Gênesis 1.26 (seja rico ou pobre).
 Deus não faz acepção de pessoas – Atos 10.34.
 Deus ama a todos e enviou Jesus para todos – João 3.16.
 Se está dedicando sua vida para ajuntar bens, é porque crê que “a vida de um homem
consiste na abundância dos bens que possui”.
 LOUCO, ESTA NOITE TE PEDIRÃO A TUA ALMA!
 Jogue fora esta idéia! Isso é loucura. Deus te ama pelo que você é, não pelo que tem.
 Seja você pobre ou rico, feio ou bonito, comum ou talentoso, creia: Deus te ama de
forma ilimitada.
2. PORQUE ACREDITA QUE TUDO O QUE ELE GANHA É SÓ DELE E DE SUA FAMÍLIA – vs 15, 17-19.
 Muitos dizem: Mas, não é?
 Não! Só é nosso aquilo que podemos levar para a eternidade, como o amor, por
exemplo; o resto nos é confiado por um tempo, para nos abençoar e para nos dar
condições de abençoar aqueles que padecem necessidades.
 Ser cristão é saber repartir, pois, o Pão é nosso (Mt 6.11).
 I Coríntios 6.9-10 – Os avarentos ficarão do lado de fora.
 Mas, Deus não é avarento, nem faz poupança – Romanos 8.32.
 Nós precisamos aprender a repartir (mesmo os que pouco tem).
 LOUCO, ESTA NOITE TE PEDIRÃO A TUA ALMA!
 Diga para Jesus que você não quer ser um avarento, que você quer abrir a mão e o
coração.

3. ACREDITA QUE É MAIS IMPORTANTE SE PREPARAR PARA VIVER DO QUE SE
PREPARAR PARA MORRER – vs 20.
 Não há nada de errado em nos prepararmos para ter uma velhice tranquila, porém,
estar preparado para morrer é mais importante do que estar preparado para viver, pois
a vida é breve e a morte é certa – Hebreus 9.27.
 Salmo 90.12; Mateus 16.26.
 E você, está preparado para morrer? E se hoje te disserem...
 LOUCO, ESTA NOITE TE PEDIRÃO A TUA ALMA!
 Eleve agora seu pensamento a Cristo, arrependa-se dos seus pecados e peça perdão;
esteja pronto para viver ou para morrer.
CONCLUSÃO
É uma completa loucura ser avarento; pois o avarento tem conceitos e atitudes completamente errados, que o levam a ser egoísta, sem amor nem compaixão, vivendo distante de Deus – nesta vida e na eternidade – feito um louco.
Abandone agora mesmo estes falsos conceitos que te levam a ser um avarento; peça
perdão a Deus de seus pecados e acerte sua vida com Deus e com seus semelhantes.

