
Lição 10 ( 4° Trimestre – 2014/Tiago) 
Chorem e Gritem! 
 
Material Bíblico: Tg 5: 1-6; Sl 73: 3-19; 1Sm 25: 2-11; Lv 19:13; Lc 16: 19-31; Mt 5:39, 6:21.  
 
Citações  

• É melhor viver rico do que morrer rico. Samuel Johnson  

• Não há nenhum benefício em ficar rico, se perdermos a nossa alma ao longo do caminho. 
Farahad Zama  

• A alegria torna homens pobres, ricos; o descontentamento torna os ricos, pobres. Benjamin 

Franklin  

• Os momentos difíceis me ajudaram a entender melhor do nunca, como a vida é  
infinitamente rica e bela em todos os sentidos, e que muitas coisas com as quais nos 
preocupamos não tem importância nenhuma ... Isak Dinesen  

• As riquezas terrenas estão cheias de pobreza. Agostinho  

• Se o mundo inteiro se transformasse em um globo de ouro, não poderia preencher o teu 
coração. Thomas Brooks  

 
Perguntas  
 Como podemos definir o que são riquezas? Qual é o valor real do dinheiro? Por que os 
ricos "choram e gritam" - e isso os faz felizes? O que pensar sobre a forma de ganharmos 
dinheiro? Exploramos os outros na tentativa de enriquecer? Como você explicaria o sistema de 
valores de Deus? Como essas questões se relacionam com o Grande Conflito Cósmico?  
 
Resumo Bíblico  
 Tiago 5: 1-6 descreve aqueles que pensam que são ricos, mas que não são ricos em relação 
a Deus. Tudo em que se apoiam é destruído, comido pelas traças ou enferrujado. Este é o destino 
final de todas as coisas deste mundo ... No entanto, o pior  é a forma como eles obtiveram suas 
riquezas: explorando outros: "Vejam, o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos, e 
que por vocês foi retido com fraude, está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou 
aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres, 
e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele 
ofereça resistência.” (Tg 5: 4-6 NVI) Enganando e tirando proveito de quem não podia se 
defender, acumularam fortuna para si. Mas isso não lhes trouxe nenhum lucro ...  
 No livro de Salmos 73: 3-19, o salmista invejava a prosperidade dos ímpios até que viu o 
fim que lhes era destinado:  “Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor!” 
(Sl 73:19 NVI). Da mesma forma, Nabal,  o homem rico, teve um fim triste (1Sam 25: 2-11). Lev. 
19:13 deixa claro: não roubem ou cometam fraude contra ninguém; “não retenham até a manhã do 
dia seguinte o pagamento de um diarista” . 
Lucas 16: 19-31 conta a história do homem rico e Lázaro e seus diferentes destinos. Em todas 
essas passagens Jesus nos diz para oferecer a outra face (Mateus 5:39), e "onde estiver o seu 
tesouro, aí também estará o seu coração”(Mateus 6:21NVI).  
 
Comentário  
 Se o seu tesouro está no céu, você está indo para ele; se o seu tesouro estiver na terra, você 
está deixando o céu para trás. Como nos diz Jesus, onde está o teu tesouro, lá estará o teu coração 
...  



 A tragédia de colocar nossa confiança em riquezas e bens é que eles não podem nos salvar. 
Ao final, descobrimos que todas as coisas materiais que valorizamos são inúteis. E essa é a razão 
do choro e dos gritos que Tiago descreve! Ao invés de acumular riquezas, devemos nos utilizar de 
nossos recursos enquanto pudermos. O único real valor do dinheiro é trazer-nos benefício, 
especialmente para as outras pessoas. Não podemos comer dinheiro, ou vestir-se com ele, ou viver 
nele. Em última análise, por si só, o dinheiro é inútil se não for usado. Depositado num banco nada 
faz. Somente quando é trocado por coisas que tem utilidade é que tem significado. Podemos 
pensar que dinheiro traz segurança para o futuro. Mas nada dura, muito menos nossa vida. E, 
como o avarento Scrooge, que benefício real obteve, sentado contando seu dinheiro?  Somente 
quando o dinheiro foi usado para o bem, foi que Scrooge obteve um verdadeiro benefício.  
 Essas coisas nos revelam bastante como Deus é e o que é de real valor em Seu universo. 
Não é ouro nem prata, mas a moeda do céu: amor, benignidade, bondade, misericórdia, 
compaixão, generosidade, hospitalidade – tudo isso tendo a ver com a valorização do outro ao 
invés de si mesmo.  
 Embora certamente que precisamos ser capazes de viver, a nossa bênção para os outros é 
dar e compartilhar. Não é guardar nossos recursos para nós mesmos. Por que Deus ama a quem dá 
com alegria? Porque isso mostra quem é o doador - que a pessoa não é centrada em si mesma, não 
preocupada primeiramente consigo mesma, mas que quer compartilhar por meio de doações que 
beneficiam outros. Da mesma forma que Deus nos dá muito além do que podemos imaginar, 
somos chamados para dar, não somente a causas organizacionais, mas também para aqueles os 
quais encontramos e que precisam de nossa ajuda.  
 Com frequência, somos bastante críticos quando de nossas doações, e temos o mesmo tipo 
de atitude do povo que Tiago está descrevendo. Não trata apenas de ter determinada quantia de 
dinheiro, mas a forma como pensamos sobre isso. Com demasiada frequência, aqueles que não 
têm dinheiro são tão focados no dinheiro como os ricos! Não: o importante  é reconhecer 
precisamos nos preocupar com as coisas que tenham verdadeiro valor, e nos tornarmos ricos nas 
coisas de Deus.  
 
Comentários de Ellen White  
 As Sagradas Escrituras descrevem as condições do mundo, justamente antes da segunda 
vinda de Cristo. O apóstolo Tiago descreve-nos a cobiça e a opressão que hão de prevalecer. Diz 
ele: "Eia, pois, agora vós, ricos. ... Entesourastes para os últimos dias. Eis que o salário dos 
trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído clama; e os clamores dos 
que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente, vivestes sobre a 
Terra, e vos deleitastes, e cevastes o vosso coração, como num dia de matança. Condenastes e 
matastes o justo; ele não vos resistiu." Tia. 5:1, 3-6. É este o quadro das condições modernas. 
Exercendo os homens opressão e extorsão de toda espécie, acumulam fortunas colossais, enquanto 
sobem a Deus os clamores da humanidade abatida. {Parabolas de Jesus pág. 170}  
 O apóstolo Tiago diz aos ricos, “Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas 
terras e que por vós foi diminuído, clama; e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos 
do Senhor do Sábado”. Deus condena a injustiça onde quer que se manifeste, seja quem for a 
pessoa, seja qual for o negócio. Onde quer haja esquemas com o objetivo de reter o dinheiro 
daqueles a quem é devido, ou de privar alguém de seus direitos, lá descansa a desaprovação de 
Deus. É para o benefício de cada alma empenhada na obra de Deus, receber suas advertências e 
repreensões, e morrer para aqueles desejos obstinados que se opõe à vontade de Deus. {Tradução 

de PC pág. 413}   
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