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Queres ser rico?

Porque é que as pessoas dese-
jam ser ricas?

Que relação pode existir entre 
riquezas e orgulho?

De que forma um rico, tem mais 
dificuldades em viver pela fé do 
que um pobre?

Quais as decisões que temos de 
tomar, para buscar mais simpli-
cidade para a nossa sua vida?

Passagem base: 1Timóteo 6.17 a 19
Versículo chave: 1Timóteo 6.17b “Confiem antes em Deus que 
põe todas as coisas à nossa disposição para nossa satisfação.”

Já desejámos ou desejamos ser ricos?  Como temos investido 
os recursos que Deus nos dá? No seu Reino ou a nossa “barri-
ga”? Temos sido discípulos com os olhos postos em Jesus ou 
nas riquezas deste mundo. A disciplina espiritual da simplici-
dade ela tem como propósito, transformar a forma como nos 
relacionamos com as riquezas deste mundo. Esta disciplina 
espiritual como todas as outras, é um meio de graça que nos 
permite ter um coração e uma vida mais parecida com Jesus. 
Existem muitas pessoas e alguns cristãos que vivem a sua vida 
em busca das riquezas matérias deste mundo. Não desejam a “simplicidade de Jesus” pelo contrário, no 
seu coração apenas desejam ser ricos. Muitos optam por jogar no Euromilhões e em outros jogos, com o 
único objetivo, ficarem ricos. Ser prospero em bens materiais, tem sido um sonho que nasce no coração 
humano e leva-o a sujeitar a sua vida às riquezas. Era o que acontecia na cidade de Éfeso. Esta cidade era 
bastante rica e prospera. As famílias da cidade que estavam relacionadas com o comércio, tinham bas-
tantes posses, e algumas delas faziam parte da Igreja. Também existia na igreja de Éfeso, alguns homens, 
que ensinavam os crentes a serem fiéis a Deus, com o único objetivo de prosperarem financeiramente. O 
seu “deus” era o dinheiro, as riquezas e este ensino estava a fazer dos ricos na Igreja, cada vez mais ava-
rentos, como eles próprios. Então Paulo decide, exortar Timóteo e deixa-lhe uma palavra, para que este 
pudesse corrigir o que se passava naquela Igreja. Os ricos não se deveriam envaidecer nem se sentirem 
orgulhosos ou superiores aos demais irmãos. A sua confiança e esperança deveriam estar no Senhor, ao 
invés de estar na sua “conta-bancaria”. O ensino da prosperidade, as riquezas, estavam a fazer com que os 
ricos não agissem em generosidade para com os mais necessitados. Este ensino existe ainda hoje, e pode 
fazer com que muitos cristãos busquem satisfação nas riquezas invés de buscarem satisfação em Deus. A 
sociedade pós-moderna em que vivemos ensina, que quem é rico, pode ter tudo o que precisa. Saúde, 
fama, alegria toda a satisfação, está disponível através das riquezas. Isto tem levado ao desejo de todos 
querem ser ricos. Como cristãos, não podemos aceitar nem viver segundo esta cosmovisão mundana. 
Pelo contrário, devemos viver buscando o reino de Deus em primeiro lugar na nossa vida. Sabendo que, 
se Deus nos abençoar com prosperidade material, não devemos colocar o nosso coração nessas coisas. 
Timóteo deveria ensinar os crentes que eram ricos a não buscarem mais riqueza para si, mas em serem 
ricos em boas ações, generosos e amigos de partilhar com outros. Desta forma, ninguém na igreja pas-
sava por necessidade. Assim os ricos em bens deste mundo, ajuntariam um grande tesouro no céu, onde 
está a nossa verdadeira riqueza, a vida eterna em Cristo Jesus. 
Pv23.4-5 Não corras atrás das riquezas; evita pôr nisso a tua ambição. 5Pões nelas os olhos e já desa-
pareceram; até parece que elas têm asas e fogem voando pelo céu como as águias.

Pr. João Ribeiro



Temas de oração
gratiDÃo

iNtercessÃo

Pelos Cultos e reuniões presenciais e online. 
Pela nossa Igreja, pastores, membros, visitantes, pelos que nos seguem online. 

Pela protecção do Senhor à nossa Igreja.

Pelas nossas crianças, que elas vejam o Pai. 

Pelos que têm chegado à nossa Igreja. 

Pelos nossos pastores e liderança. 

Pelo EVM e seu ministério. 

Pela CBP, Seminário, Igrejas sem pastor. 

Tempo Covid: 
   - Cura completa para o nosso país 
   - Autoridades, profissionais de saúde, doentes 
   - Vacinação, desconfinamento. 
Pelos mais fracos, idosos, doentes.

Para efeito de entrega de dízimos e outras ofertas
IBAN PT50.0033.0000.00060445260.05

06  Pr. Rui Sabino
13  Pr. Rui Sabino (Ceia do Senhor)

20  Pr. João Ribeiro
27  Pr. Rui Sabino

o púlpito em junho

01  Fernanda Mendes
02  Olga Tavares (mãe)
      Gilberto Rodriguez
03  Olga Isabel Tavares
      Aurora Rodriguez
06  Ernestina Rana

08  Felisberto Sambú
13  Mpemba Madalena Yanga
14  Izaías Lourenço
15  Rute Conrado
      Marciliane Carvalho    
16  Tamba Zasala

24  Raquel Antunes
26  Júlia Carvalho
29  Helena Pimenta Carvalho
      Adelaide Carvalho
30  Domingos Cá

Parabéns!



agenda e notícias

Sala de Oração “Mulheres que Oram”
Terças e Quintas - 21h às 22h
Através do Google Meet
https://meet.google.com/xuq-tkiv-vpn

Reunião de Oração - Homens
Através do Zoom  | Terças - 21h30
https://us02web.zoom.us/j/81235225960?pw-
d=U25jMDFTMjNCY3hrdm1OUXZGRDY0Zz09

ID da reunião: 812 3522 5960
Senha de acesso: 491740

Reunião de Oração
Através do Zoom  | Sexta-feira - 20h
https://us02web.zoom.us/j/135539059?pwd=dH-
VYdXFkUVdJMXhyRHZNOVhIMTVSQT09

ID da reunião: 135 539 059
Senha de acesso: 729748

Inscrição para os Cultos
As inscrições para os cultos devem ser feitas 
todas as semanas através do website da igreja.

Horários: 10h-11h15 // 11h45-13h

O culto é transmitido em direto no horário 
das 11h45 às 13h.

https://meet.google.com/xuq-tkiv-vpn
https://us02web.zoom.us/j/81235225960%3Fpwd%3DU25jMDFTMjNCY3hrdm1OUXZGRDY0Zz09
https://us02web.zoom.us/j/81235225960%3Fpwd%3DU25jMDFTMjNCY3hrdm1OUXZGRDY0Zz09

