
Pobres e 
Necessitados 
na irmandade 



Pobreza - Premissas 

• Tema amplamente difundido nas escrituras; 

• Uma realidade entre a irmandade; 

• Sempre haverá diferença de classes sociais; 

• O que não devemos admitir? 

 



Irmão pobre 

• Dispõe apenas do suficiente para suprir suas 
necessidades básicas; 

• Desprovido de reservas financeiras;  

• Vive no limite. 

 

 



 

Ser pobre não se constitui 
deficiência ou pecado. 



O que gera a pobreza? 

• Herança familiar; 

• Falta de formação adequada; 

• Falta de oportunidades; 

• Falta de politicas sociais do governo; 

• Negligencia no uso dos próprios recursos; 

• Falta de ensino nas juntas.  

 

 



Há vários motivos para alguém 
estar pobre; um deles é a 

dificuldade de superar por si só 
sua condição ou limitação. 



Desvio de Conduta 

• Preguiça, queixas e murmuração; 

• Querem ser ajudados, porém não buscam ou 
seguem conselhos; 

• Em geral, são exigentes e dispensam trabalhos 
mais simples; 

• Acomodam-se nas ajudas que recebem 
(oportunismo). 

 

 



 

Ajudar um pobre nem sempre se 
constitui provê-lo de recursos 

financeiros. 



Cooperar com um irmão pobre envolve: 

• Dar-lhe oportunidades de trabalho e obtenção 
de renda; 

• Capacitá-lo profissionalmente; 

• Orientá-lo quanto a administrar melhor suas 
poucas finanças.  

 

 



O que precisamos entender antes: 

• Nem todo pobre nasce pobre. Há pessoas que se 
tornam pobres; 

• Nem todo pobre é necessariamente um necessitado; 

• Nem todo pobre é imediatamente carente de ser 
suprido; 

• Nem todo pobre é potencialmente alguém 
oportunista. 

 

 



O que precisamos entender antes: 
• Há pobres que, com ajuda, superam-se rapidamente e seguem 

em dignidade, honradez, alegria, trabalhando e administrando 
com sabedoria seus poucos recursos e esperando em Deus;  

 O irmão, porém, de condição humilde (pobre) glorie-se na 
 sua dignidade. Tg 1:9 

• Pobres estão sempre sob risco, por isso devemos estar atentos 
para com eles; 

• O pobre que negligencia o pouco que tem, acaba por se tornar 
um necessitado. 

 

 



 

Não devemos ser precipitados em 
definir essa pessoa como um 

inconsequente, irresponsável ou 
descuidado. 



Necessitados na Igreja 

• Desprovido de recursos para suprir suas 
necessidades básicas; 

• É aquele que foi devidamente avaliado, e 
assim identificado nessa condição; 

• Não é alguém com necessidades 
temporárias ou circunstanciais. 

 



Admitimos a possibilidade de haver 
pobres na igreja, mas nos recusamos 

a aceitar passivamente a 
possibilidade de perpetuar 

necessitados entre nós. 



Como alcançar esse alvo: 

• Compartilhar responsabilidades 

Somos mordomos, e não donos dos recursos; 

• O importante papel das juntas; 

• Aplicar critérios com sabedoria, justiça, amor 
e equidade; 

 



 

Não negligencieis, igualmente, a prática 
do bem e a mútua cooperação; pois, com 

tais sacrifícios, Deus se compraz.  

Hb 13:16 



Nossa conduta para com os pobres e necessitados: 

• Comunicar-se = conhecer seu irmão: 

“...Com os santos nas suas necessidades...” Rm 12:13 

• Informar-se “...Da causa do pobre...” Pv. 29:7 

• Não esquecer-se dos pobres (orientação que Paulo recebeu) 
Gl. 2:9,10. 

• Não fazer nem permitir acepção contra os pobres e 
necessitados. Tg 2:1-4 

• Não menosprezar os pobres. Tg 2:6 

 



Identificar 
• Um verdadeiro necessitado; 
• Um irmão com necessidade(s) pontual(is); 
• Por que está necessitado; 
• Quem deve ajuda-lo incialmente; 
• Quem deve ser ajudado emergencialmente ou 

temporariamente; 
• Evitar ajudas sem definição de tempo (O equivoco 

do humanismo e do assistencialismo). 



 

O Alvo da igreja é que não haja nenhum irmão 
necessitado. 

“... não havia necessitados entre eles...”  

At 2:42 
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