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LIÇÃO 2: A fé que salva          

QUEBRA-GELO 

Estamos em um dia especial recebendo muitos amigos em nossas células! Faça um tempo de apresentações, criando um ambiente 

descontraído e de receptividade.

Leitura bíblica: Marcos 10:17-27

Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou: “Bom mestre, que farei 
para herdar a vida eterna? “ Respondeu-lhe Jesus: “Por que você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você 
conhece os mandamentos: ‘não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, 
honra teu pai e tua mãe’”. E ele declarou: “Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência”. Jesus olhou para ele 
e o amou. “Falta-lhe uma coisa”, disse ele. “Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro 
no céu. Depois, venha e siga-me”. Diante disso ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao 
redor e disse aos seus discípulos: “Como é difícil aos ricos entrar no Reino de Deus! “ Os discípulos ficaram admirados com essas 
palavras. Mas Jesus repetiu: “Filhos, como é difícil entrar no Reino de Deus! É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma 
agulha do que um rico entrar no Reino de Deus”. Os discípulos ficaram perplexos, e perguntavam uns aos outros: “Neste caso, 
quem pode ser salvo?” Jesus olhou para eles e respondeu: “Para o homem é impossível, mas para Deus não; todas as coisas são 
possíveis para Deus”. 

O homem em questão entrou em cena na última viagem de Jesus a Jerusalém. No Evangelho de Lucas percebemos que se tratava 
de uma pessoa de alta posição: “E perguntou-lhe um certo homem importante...”, Lc 18.18. A expressão “homem importante” no 
original é “arcwn” (archon), que significa “governador”, “comandante”, “chefe”, “líder”, o que nos mostra que se tratava de alguém 
muito importante dentro da sociedade judaica. Além disso, a Palavra de Deus nos fala ainda, que se tratava de alguém muito rico 
uma vez que “tinha muitas riquezas”.

Outro ponto importante é ele ter vindo ao encontro do Senhor Jesus. Com certeza já tinha ouvido falar da vida e ministério de Jesus, 
ou quem sabe, até mesmo, presenciado alguns dos seus milagres e sinais, o que o levou a sentir um grande interesse pelo Mestre. Ele 

foi até Jesus esperançoso para fazer a pergunta mais importante que alguém poderia fazer. Comfira  alguns marcos dessa conversa:

Primeiramente, todos temos em nós um desejo de vida eterna, um desejo por saber o que acontecerá após a morte. Com esse homem 

da passagem acima não era diferente, ele se achega a Jesus buscando a resposta para a grande pergunta: “Bom mestre, que farei 

para herdar a vida eterna” (v. 17).

Pergunta: Você já se perguntou o que acontecerá após a morte? Na sua opinião 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

Pergunta: Você sabe o que acontecerá no juízo final de Deus? 

A Bíblia nos alerta que todos seremos julgados por cada um de nossos pecados. E como todos pecamos, sabemos o resultados 

daquele julgamento: condenação eterna. A não ser que, como aquele jovem, nos aproximemos de Jesus para dele recebermos a 

resposta da grande pergunta: “como posso receber a vida eterna?”. Estamos aqui hoje para responder a essa pergunta. 

Jesus questiona sobre como aquele homem havia lhe referido ao chamar-lhe de “bom”. De fato aquele homem reconhecia a bondade 

de Jesus e o assemelhava a Deus ou estava apenas repetindo algo que já tinha ouvido de outros? Jesus afirma que apenas Deus é 

bom! Ninguém pratica o bem como Deus.

“Dêem graças ao Senhor porque ele é bom; o seu amor dura para sempre.” Salmos 118:1

Pergunta: Você consegue afirmar que Jesus é bom? Porque?

Continuando o discurso Jesus questiona que aquele homem conhecia os mandamentos e, imediatamente, ele, meio que querendo 

dizer que seria um bom candidato à vida eterna, afirma que obedecia os mandamentos desde a sua adolescência.

Da mesma forma, muitos de nós querem merecer a vida eterna. Fazemos todo esforço para “sermos bons” e assim sermos aceitos 

por Deus. Entretanto, a Palavra de Deus nos afirma outra coisa:

“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
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Portanto, não é o que fazemos que nos garante vida eterna, mas sim o que Deus fez por nós gratuitamente! Apenas precisamos ter 

fé, crer, naquilo que Ele fez por nós através do sacrifício de Jesus na cruz.

“Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos; e aparecerá segunda vez, não para 

tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam.” Hebreus 9:28

Diante da resposta precipitada daquele homem, Jesus o ama (v. 21) e apresenta-lhe o verdadeiro caminho para a vida eterna que é 
seguir a Cristo.

“Jesus olhou para ele e o amou. ‘Falta uma coisa para você’, disse ele. ‘Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e 
você terá um tesouro no céu. 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

“Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males.” 1 Timóteo 6:10

Pergunta: Onde você deposita sua confiança sobre o seu futuro?

Aquele homem se afasta triste e Jesus alerta a todos sobre os perigos das riquezas, pois elas podem trazer uma falsa confiança, 
uma falsa segurança. Consequentemente os discípulos ficam atordoados sem entender quem poderia ser salvo e Jesus, mais uma 
vez, deixa claro que a salvação (vida eterna) é proveniente de uma ação de Deus e não dos homens!

“Jesus olhou para eles e respondeu: ‘Para o homem é impossível, mas para Deus não; todas as coisas são possíveis para Deus’.” Marcos 
19:26 

CONCLUSÃO 

Deus providenciou graciosamente tudo para que tivéssemos a garantia da vida eterna através da fé em Jesus! A fé que salva está 
fundada somente na obra de Jesus na cruz! Mas nós temos que fazer a nossa parte, que é crer em Jesus, receber a sua salvação e 
confessar com os lábios a escolha que fizemos. Hoje é o dia de você declarar publicamente sua fé em Jesus, confessando-o com seu 
único Senhor e salvador. Se você crê em seu coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio ao mundo para morrer em seu lugar, 
e ainda não o recebeu, deve fazê-lo agora mesmo, como está escrito:

“Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois 
com o coração se crê para justiça, e com a boca se confessa para salvação.” Romanos 10:9-10

AVISOS 

Festa das Células 
A nossa próxima Festa das Células está chegando! Esperamos por você no dia 24 de fevereiro, às 10h e 18h, para celebrar, adorar e 
agradecer a Deus junto com toda a família Central. Participe!

Resgate 
O próximo Resgate acontecerá de 15 a 17 de março na Sede Campestre. Divulgue na sua célula e fale sobre a importância do retiro 
para quem busca cura e libertaçao espiritual. Inscrições pelo site da Central!

Cursos da Família 
Os cursos Antes de Sermos Um, para noivos, e Casais Vencedores estão com as matrículas abertas. A primeira aula acontecerá no 
dia 12 de março e as inscrições podem ser feitas pelo site da Central. 

Cursos CCM 
As inscrições para os cursos Descubra, Cresça, Lidere, Avance e ADL de todas as unidades já estão abertas no site da Central. 
Matricule-se, divulgue o CCM na sua célula e dedique-se em aprender mais sobre a Palavra de Deus.

Batismo 
Nosso próximo batismo acontecerá no dia 24 de fevereiro, domingo. Progame-se e vá apoiar nossos irmãos nesse momento tão 
importante. 


