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Riqueza e opressão
Tiago 5.1-6

1. Ouçam agora vocês, ricos! Chorem 
e lamentem-se, tendo em vista a 
miséria que lhes sobrevirá.

2. A riqueza de vocês apodreceu, e 
as traças corroeram as suas 
roupas.

3. O ouro e a prata de vocês 
enferrujaram, e a ferrugem deles 
testemunhará contra vocês e como 
fogo lhes devorará a carne. Vocês 
acumularam bens nestes últimos 
dias.

4. 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.

5. Vocês viveram luxuosamente na 
terra, desfrutando prazeres, e 
fartaram-se de comida em dia de 
abate.

6. Vocês têm condenado e matado o 
justo, sem que ele ofereça 
resistência.



Quem eram os ricos?



Quem eram os ricos?

u Antítese dos “pobres aos olhos do 
mundo” (Tg 2.5)

u Perseguiam a igreja (Tg 2.6)

u Difamavam o bom nome de Cristo (Tg
2.7)

5. Ouçam, meus amados irmãos: 
não escolheu Deus os que são 
pobres aos olhos do mundo para 
serem ricos em fé e herdarem o 
Reino que ele prometeu aos que 
o amam?

6. Mas vocês têm desprezado o 
pobre. Não são os ricos que 
oprimem vocês? Não são eles os 
que os arrastam para os 
tribunais?

7. Não são eles que difamam o 
bom nome que sobre vocês foi 
invocado?

Tiago 2:5-7



Exploração
Tg 5.4

u 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.



Luxúria
Tg 5.5

u Vocês viveram 
luxuosamente na 
terra, desfrutando 
prazeres, e 
fartaram-se de 
comida em dia de 
abate.



Injustiça
Tg 5.6

Vocês têm condenado
e matado o justo, sem

que ele ofereça
resistência.



A riqueza é perecível

u Tg 5.2 e 3: “A riqueza de 
vocês apodreceu, e as traças 
corroeram as suas roupas. O 
ouro e a prata de vocês 
enferrujaram, e a ferrugem 
deles testemunhará contra 
vocês e como fogo lhes 
devorará a carne. Vocês 
acumularam bens nestes 
últimos dias.”

u Tg 1.11: “Pois o sol se 
levanta, traz o calor e seca a 
planta; cai então a sua flor, 
e é destruída a beleza da 
sua aparência. Da mesma 
forma o rico murchará em 
meio aos seus afazeres.”

u O risco de sustentar-se na 
riqueza



O que os ricos 
devem fazer

u Tg 1.10: “E o rico deve orgulhar-
se se passar a viver em condição 
humilde, porque passará como a 
flor do campo.”

u Tg 5.1: “Ouçam agora vocês, 
ricos! Chorem e lamentem-se, 
tendo em vista a miséria que lhes 
sobrevirá.”

u 1 Tm 6.17: “Ordene aos que são 
ricos no presente mundo que não 
sejam arrogantes, nem ponham 
sua esperança na incerteza da 
riqueza, mas em Deus, que de 
tudo nos provê ricamente, para a 
nossa satisfação.”



“Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo que,
sendo rico, se fez pobre por amor de vocês,

para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos.”
2 Coríntios 8:9



Que Deus nos abençoe.
Próxima aula: Admoestações finais


