
IV. Timóteo: seguir a justiça - I Tm 6.11-16 
Paulo em I Tm 6.11-16, informa a Timóteo o que ele esperava de seu 

ministério (11): “Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas; antes, segue a 
justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão”. 
 Timóteo deveria ser diferente. Deveria combater o bom combate da fé 
(12) e ser um lutador pela vida e pela justiça (13): “Exorto-te, perante Deus, que 
preserva a vida de todas as coisas...”. Deveria guardar o mandamento (14) e 
esperar a manifestação de Jesus Cristo como rei dos reis e Senhor dos senhores 
(15).  
 Timóteo deveria ter também preocupação com as questões sociais, 
principalmente no discipulado dos ricos (17): “Exorta aos ricos do presente 
século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na 
instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para 
nosso aprazimento”. 
 Ser orgulhoso e confiar nos bens materiais diante de tanta miséria é 
pecado. Assim como Timóteo, precisamos ter atos de justiça em todas as áreas de 
nossa vida e de nossa igreja.  
 
Conclusão: 
 O Plano para a Vida e Missão da Igreja diz: “O Metodismo demonstra 
permanente compromisso com o bem estar da pessoa total, não só espiritual, mas 
também em seus aspectos sociais (Lc 4.16‐20). Este compromisso é parte 
integrante de sua experiência de santificação e se constitui em expressão convicta 
do seu crescimento na graça e no amor de Deus. De modo especial os metodistas 
se preocupam com a situação de penúria e miséria dos pobres. Como Wesley, 
combatem tenazmente os problemas sociais que oprimem os povos e as 
sociedades onde Deus os tem colocado, denunciando as causas sociais, políticas, 
econômicas e morais que determinam a miséria o a exploração e anunciando a 
libertação que o Evangelho de Jesus Cristo oferece às vítimas da opressão. Esta 
compreensão abrangente da salvação faz com que os metodistas se comprometam 
com as lutas que visam a eliminar a pobreza e a exploração e toda a forma de 
discriminação (Tg 5.1‐6; Gl 5.1)”. 
 Que possamos trabalhar para viver esta identidade cristã em todos os 
aspectos de nossa vida. Em Nome de Jesus.  
Oração  
Concede-nos, Senhor, te rogamos, a graça de pensar e executar sempre o que é 
justo e bom, para que nós, que sem ti nada podemos, por ti nos tornemos capazes 
de viver conforme a tua vontade; mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e 
reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém.  
Dedicação: 
Cântico de encerramento / Pedidos de Oração dos membros da célula. 
Oração de Intercessão ou agradecimento. 
Oração pela conversão de não crentes (caixa de oração para a Salvação). 
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Na internet temos vários dados 
sobre o aumento da miséria no Brasil. 
Alguns chegam a afirmar que em 
janeiro de 2015, o Brasil tinha 39 milhões de pessoas que viviam em 
extrema miséria. A Palavra nos mostrará a relação de Deus e do 
discípulos/a diante da desigualdade social e da injustiça presente na 
sociedade. Precisamos refletir seriamente nestes textos para que sejamos 
agentes de Deus na transformação do mundo e na salvação dos pecadores.  

  
I. O Rico e o Mendigo Lázaro: indiferença - Lucas 16.19-31 

A Parábola de Jesus em Lucas 16.19-31 trata de um homem 
chamado Lázaro que vivia em extrema pobreza. Era mendigo, coberto de 
chagas, ficava na porta de um homem rico desejando se alimentar das 
migalhas que caiam de sua mesa. O sofrimento era tão grande que até os 
cães vinham lamber-lhe as úlceras. 

O rico por sua vez, se vestia de púrpura e de linho finíssimo e 
todos os dias se regalava (prazer e boa comida) esplendidamente. 
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A parábola continua falando que o mendigo morreu e foi levado 
para o céu pelos anjos e o rico foi para o inferno. O rico em tormentos no 
inferno, pede a Abraão que permita Lázaro molhar sua boca para aliviar o 
sofrimento. 

Abraão explica (25,26): “Filho, lembra-te de que recebeste os teus 
bens em tua vida, e Lázaro igualmente, os males; agora, porém, aqui, ele 
está consolado; tu, em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande 
abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós 
outros não podem, nem os de lá passar para nós”. 

O rico também é proibido de ressuscitar e contar aos seus 
familiares sobre a eternidade. Abraão justifica dizendo (31): “Se não 
ouvem a Moisés e aos Profetas (a Palavra de Deus), tampouco se deixarão 
persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos”. 

A parábola começa apresentando as grandes injustiças que o 
pecado causou no ser humano. Enquanto alguns vivem no luxo e na 
fartura, outros estão vivendo sem esperança, sem alimentos, sem educação 
e moradia. Não houve sensibilidade no rico. Não há espaço para a 
misericórdia. Graças a Deus pela Salvação e o consolo eternos, mas a 
injustiça na terra é uma denúncia de que o ser humano vive fora do projeto 
de Deus. Na Parábola, a riqueza e a indiferença são figuras do perdido. A 
miséria e o sofrimento aparecem como figuras simbólicas do salvo. Não 
há opção pela pobreza por parte de Lázaro. Ele sofre pelo descaso 
humano. Ele não é apresentado como um vagabundo ou ocioso. Apenas 
sofre com doenças e destrato. O rico também não é rico porque Deus o 
abençoou e prosperou. Pelo contrário, é pecador e foi para o inferno. 

O texto deixa claro a injustiça nas relações sociais e o 
relacionamento desta verdade com a salvação ou perdição eternas.   

 
II. O Profeta Amós: Denúncia e Anúncio - Amós 6.1,4-7 

O Profeta Amós 6.1,4-7, faz uma dura denúncia ao pecado do povo 
de Samaria e de Jerusalém. Os homens viviam a vontade, sem pensar em 
Deus e na justiça (1). 

Viviam na riqueza e no conforto (4): “que dormis em camas de 
marfim, e vos espreguiçais sobre o vosso leito, e comeis os cordeiros do 
rebanho e os bezerros do cevadouro”. Cantavam e inventavam 
instrumentos musicais como o rei Davi (5), bebiam vinho em taças e se 
ungiam com o mais excelente óleo”(6). 

Mas não havia sensibilidade diante do sofrimento do próximo nem 
do pecado (6 - mas não vos afligis com a ruína de José). 

O profeta anuncia o resultado do pecado (7): “Portanto, agora, ireis 
em cativeiro entre os primeiros que forem levados cativos, e cessarão as 
pândegas (engraçados / divertidos) dos espreguiçadores”. 

Como servos de Deus precisamos denunciar o pecado e anunciar a 
justiça e o castigo de Deus.  

Muitas vezes estamos tão seguros e felizes que esquecemos de 
viver a justiça diante de tanta desgraça. Oramos, choramos e jejuamos 
pouco diante de tanto sofrimento. Precisamos, como o profeta Amós, 
prestar mais atenção no sofrimento do próximo e agir segundo os valores 
do Evangelho de Jesus Cristo.   
 
III. O Deus que faz justiça e acolhe os necessitados - Salmo 146 

O Salmo é um convite ao louvor a Deus (1,2). 
Mas também é uma profecia contra os que confiam em príncipes e 

nos seres humanos (3). São poderosos, mas irão perecer como todos os 
outros homens e mulheres (4): “Sai-lhes o espírito, e eles tornam ao pó; 
nesse mesmo dia, perecem todos os seus desígnios”. 

O salmista chama de bem-aventurado aquele que (5) tem o Deus de 
Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no SENHOR, seu Deus, (6) seu 
criador. 
 Deus, como criador, não deixa passar a injustiça. Ele se preocupa 
com as questões sociais que os seres humanos tem sofrido: guerras, 
desigualdades, indiferença, refugiados.  

Ele (7) “...faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O 
SENHOR liberta os encarcerados. (8) O SENHOR abre os olhos aos 
cegos, o SENHOR levanta os abatidos, o SENHOR ama os justos. (9) O 
SENHOR guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna 
o caminho dos ímpios. 
 Deus zela pelo oprimido e destrói o caminho do opressor. 
 Diante de tanto caos podemos esperar o Reino de Deus. O Salmista 
diz (10) : “O SENHOR reina para sempre; o teu Deus, ó Sião, reina de 
geração em geração. Aleluia!” 
 Os discípulos de Cristo precisam refletir a ação de Deus diante da 
miséria humana. Se Deus faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que tem 
fome, qual deverá ser nossa atitude se seguimos este Deus maravilhoso? O 
que nos identifica com Ele? Devemos ter uma disposição para ser o braço 
de Deus diante dos “Lázaros” que encontramos todos os dias pelas ruas.  


