
 

 
Hoje vamos continuar com a série de 

lições com o título: VOU CONFIAR.  

Na palavra de hoje vamos juntos ler um 

texto muito interessante em nossa bíblia sagrada 

(peça para fazerem leituras alternadas). Vamos 

ler a Bíblia em Marcos 10:17-27.  

 

Introdução: O Homem citado neste 

texto bíblico entrou em cena na última vinda de 

Jesus a Jerusalém. Esta mesma história bíblica é 

contada em Lucas 18:18-27, oportunidade em 

que no versículo 18 há uma informação de que o 

tal homem seria um “príncipe” ou um “homem 

importante”. A palavra nos traz a informação 

clara de que se tratava de alguém que possuía 

muitas riquezas.  

Outra informação importante, a 

analisarmos na palavra de hoje é de que o 

homem foi ao encontro do Senhor Jesus.  

Observamos que o homem foi até Jesus 

esperançoso para fazer a pergunta mais 

importante que alguém poderia fazer.  

Vamos estudar hoje alguns pontos 

chaves desta conversa:  

 

1º) Desejo de vida eterna.  
Importante entendermos que em nós há 

um desejo de vida eterna, um desejo por saber o 

que acontecerá após a morte. E, com este 

homem da passagem bíblia não era diferente, 

ele se achegou a Jesus buscando a resposta para 

a grande pergunta: “Bom mestre, que farei para 

herdar a vida eterna” (v. 17).  

A pergunta que fazemos é a seguinte: 

Você já se perguntou o que acontecerá após a 

morte?  

A Bíblia é clara ao trazer que após a 

morte teremos um encontro com nosso Criador 

que definirá nossa eternidade: “Da mesma 

forma, como o homem está destinado a morrer 

uma só vez e depois disso enfrentar o juízo.” 

Hebreus 9:27.  
Quanto ao juízo final de Deus, a Bíblia 

nos explica que todos seremos julgados por cada 

um de nossos pecados. E como todos pecamos, 

sabemos o resultado daquele julgamento: 

condenação eterna. A não ser que, como o tal 

homem, nos aproximemos de Jesus Cristo para 

dEle recebermos a resposta desta grande 

pergunta: “como posso receber a vida eterna?”. 

Resp.: Crer em Jesus, receber a sua salvação e 

confessar a escolha que fizemos.  

 

2º) A bondade de Deus.  
Em outro ponto da conversa Jesus 

questiona sobre como aquele homem havia lhe 

referido ao lhe chamar de “bom”. E Jesus lhe 

afirma que apenas Deus é bom!  

Em Salmos 118:1 diz: “Dêem graças 

ao Senhor porque ele é bom; o seu amor dura 

para sempre.”  

Continuando o discurso Jesus 

questionou que aquele homem conhecia os 

mandamentos e, imediatamente, ele, querendo 

dizer os seus méritos, afirmou que os obedecia.  

Observe que da mesma forma, muitos 

de nós pretendem merecer a vida eterna por 

nossos méritos. Fazemos todo esforço para 

“sermos bons” e assim sermos aceitos por Deus. 

Entretanto, a Palavra de Deus nos afirma:  

“Pois vocês são salvos pela graça, por 

meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de 

Deus; não por obras, para que ninguém se 

glorie.” Efésios 2:8  

Entenda que não é o que fazemos que 

nos garante vida eterna, mas sim o que Deus fez 

por nós gratuitamente!  (Leia Hebreus 9:28)  

 

3º) Seguir Jesus / A Salvação é 

proveniente de Deus.  
No v. 21, diante da resposta precipitada 

daquele homem, Jesus o amou e apresentou-lhe 

o verdadeiro caminho para a vida eterna que é 

seguir a Cristo.  

Jesus diz: “[...]‘Falta uma coisa para 

você’, disse ele. ‘Vá, venda tudo [...]. Depois, 

venha e siga-me.’” Marcos 10:21  

Muitos podem ser levados a pensar que 

Jesus seria contra as riquezas, mas na verdade 

ele estava demonstrando para aquele homem 

que o coração dele, seu tesouro e sua segurança 

estavam em suas riquezas e não em crer em 

Jesus como o Filho de Deus.  

A Palavra nos ensina a respeito: “Pois 

onde estiver o seu tesouro, aí também estará o 

seu coração .” Mateus 6:21  

Aquele homem se afastou triste e Jesus 

alertou a todos sobre os perigos das riquezas, 

pois elas podem trazer uma falsa confiança. 

Consequentemente os discípulos ficaram sem 

entender quem poderia ser salvo e Jesus, mais 

uma vez, deixou claro que a salvação (vida 

eterna) é proveniente de uma ação de Deus e 

não dos homens! (Mc. 10:27). 

             

           

 

                 

Somos salvos pela FÉ! 

“Jesus, porém, olhando para eles, disse: Para 

os homens é impossível, mas não para Deus, 

porque para Deus todas as coisas são 

possíveis”. Marcos 10:27 

Semana 23 à 29 de 

Dezembro de 2019. 


