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Jesus sabia que muitos
dos líderes religiosos
amavam o dinheiro mais
do que amavam a
Deus.

Ele contou o que aconteceu
com duas pessoas, é por isso
que é inútil ter riquezas sem
Deus. Riqueza não pode
comprar a vida eterna no
céu com Deus.
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O homem rico também comia muito bem. Cada
refeição era como uma grande festa. Ele tinha
tanto dinheiro que ele poderia comprar qualquer
coisa que ele quizesse comer
no café da manhã, almoço,
jantar ou nos lanches.

Havia um certo homem
rico, que tinha belas
roupas que custam
muito dinheiro.
Vestia-se como
um rei.
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O pobre Lázaro estava cheio de
feridas. Ele estava doente. Ele
deve ter se machucado quando
os outros o maltratavam. Talvez
ele tivesse feridas, porque ele
não se alimentava bem, com
leite, legumes ou carne.

Na porta da casa do homem rico, ficava um pobre
mendigo doente e faminto. Seu nome era Lázaro.
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Algumas vezes
cachorros da rua
ficavam perto
dele. Eles
lambiam as
feridas do
pobre mendigo.
Parece que
ninguém se
importava com
Lázaro que
estava
morrendo
de fome.

Lázaro
ansiava por
alimentos.
Ele teria
ficado feliz
com as
migalhas
da mesa do
homem rico.
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O felicidade apareceu
a Lázaro no momento em que
morreu. Jesus disse que os anjos
o levaram para estar com Abraão.
Lázaro foi consolado por Deus.

Uma manhã,
Lázaro não
acordou.
O pobre
mendigo
faminto e
sem amigos
havia deixado
esta vida.
Lázaro estava
morto.
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O homem rico também morreu. Todo o seu dinheiro
não poderia salvar sua vida. Quando a morte vem,
ninguém pode detê-la.

O homem rico foi sepultado. Talvez tenha sido
um grande funeral. Talvez as pessoas elogissem o
homem rico por ser inteligente e bem sucedido.
Mas seus louvores não iriam ajudá-lo.
O homem rico estava no
inferno.
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"Na vida você tinha tudo
e Lázaro não tinha nada",
Abraão lembrou o homem
rico. "Agora Lázaro
é consolado, e tu
atormentado.
Ninguém pode
atravessar o
grande abismo
entre nós."

No inferno, o homem rico gritou: "Pai Abraão,
manda que Lázaro molhe a ponta do seu dedo em
água e refresque a minha língua, porque estou
atormentado
nesta
chama."
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"Seus irmãos têm a Palavra de
Deus:" Abraão respondeu. Se
os cinco irmãos não acreditam na
a Bíblia, eles não acreditariam se
Lázaro voltasse
dos mortos.

"Envie Lázaro para avisar meus
cinco irmãos", o homem rico
implorou. "Eu não quero que eles
acabem neste lugar de tormento."
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Agora eles sabiam o
que aconteceria se
eles não ouvissem a
Palavra de Deus.

Quando Jesus terminou a história
do homem rico e Lázaro, talvez os
líderes religiosos se perguntasem:
"Será que eu amo as riquezas
mais do que eu amo a Deus?"
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O HOMEM RICO E O HOMEM POBRE
Esta história da Palavra de Deus, a Bíblia,
se encontra em
Lucas 16
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"A explicação da tua palavra traz luz."
Salmo 119.130
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