
Ai de vós, ricos... 

Ao contar a parábola do homem rico e do pobre Lázaro, Jesus mostra que a grandeza 

do homem não está no dinheiro, mas sim no coração. O dinheiro pode até tornar-se 

indiretamente ocasião de condenação. 

A parábola compreende dois atos. O primeiro apresenta uma situação de vida 

assinalada por um violento contraste: um homem vestido ricamente se banqueteava 

todos os dias, enquanto à sua porta, um pobre (Lázaro), recoberto de chagas, padecia 

de fome. 

O segundo ato se passa depois da morte, no além, onde se invertem as situações dos 

dois homens: o ricaço vai para a gehena e o pobre para o seio de Abraão. 

Jesus se serve de conceitos escatológicos próprios dos judeus de sua época: o sheol 

hebraico (ou hades dos greco-romanos) era a mansão dos mortos, onde estes ficavam 

à espera da ressurreição final. Dividia-se em dois lugares: a gehena (lugar de castigo e 

tormento para os maus) e o paraíso ou seio de Abraão (lugar de felicidade para os 

justos). 

Ele se utiliza desses conceitos, não para confirmá-los, mas apenas como roupagem 

para a sua doutrina. 

A parábola pretende prevenir contra o perigo das riquezas, alertando para a atitude 

pessoal diante da abastança ou da penúria. 

O rico não se condena pelo fato de ser rico, mas sim por prescindir de Deus, por julgar-

se auto-suficiente, por não querer compartilhar os bens com os pobres. Assim 

também, o pobre não se salva simplesmente por ser pobre, mas pela atitude de fé e 

amor que a pobreza desperta, pela abertura para Deus, de quem espera tudo. 

Senhor, nesta era global desumana que fez da riqueza o valor maior, conserva os meus 

ouvidos atentos ao clamor dos excluídos. Conserva o meu coração despojado e 

sensível à dor mais funda dos injustiçados. 

Neste mundo absurdo do consumismo desenfreado, onde tantas crianças nascem 

prisioneiras da miséria e da opressão, que eu saiba realizar gestos concretos de 

libertação. 

Neste império da ganância e do poder que escraviza e mata, eu quero fincar a bandeira 

do Teu projeto de vida e liberdade para todos. 

Neste mundo rico e desigual, que eu não fique instalada no silêncio indiferente e 

conivente. No meio de tantos sem vez e sem voz, que a 

minha voz se erga para ser a mensageira da Boa-Nova do Teu Reino aos pobres. 



Onde tantos sem horizonte se alimentam com o pão das lágrimas, da apatia e do 

desânimo, que eu seja a porta-voz da esperança de um mundo novo e solidário, onde a 

justiça e o amor sustentem a dignidade de cada um. 

Senhor, onde tantos fecham os olhos para não ver, que eu conserve os olhos bem 

abertos para ver o Teu ombro dilacerado no ombro ferido do irmão que sofre. Que eu 

seja um Cireneu... 

Onde tantos têm o rosto desfigurado pelas lutas sem trégua e sem vitória, eu quero 

ser Verônica para enxugar a Tua Face velada na face do irmão sofrido. 

Eu quero, enfim, do alto de todos os telhados, proclamar para o mundo inteiro (cf. Lc 

12,3): 

“Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino de Deus!” (Lc 6, 20). 

“Mas ai de vós, ricos, porque tendes a vossa consolação!” (Lc 6, 

24). 

Amém. 

 


