
  

Escolha um de seus auxiliares para ficar responsável pelo “Quebra Gelo”.    Temos uma infinidade de 
sugestões de “Quebra Gelo Gospel” na internet. Sugestões: www.mda.com.br; 
www.google.com.br;www.youtube.com.br 

  Escolha um CD ou DVD, não se esqueça de fazer a letra da música escolhida em quantidade que dê   
para distribuir para todos os membros da célula. Líder surpreenda os membros de sua célula 
trazendo os cânticos que eles mais gostam. Se você tiver outro auxiliar, peça a ele para fazer. 

Mateus 19:16-22  

• Todos querem encontrar sentido para a vida. Independente de qualquer coisa, o ser humano foi criado para ter 
sentido na vida. A vida sem sentido é vazia. 

• A frustração é o ponto de chegada de quem busca sentido para vida e não o encontra. 

• Sentido para a vida significa ter sentido para viver. 

• O jovem do texto retrata a realidade de muitos que buscam por algo que lhes dê esse sentido. 

• O que me falta ainda? 

• Significa que sua caminhada, sua história e tudo que conquistou não conseguiu responder a essa pergunta de 
cunho altamente existencial, ou seja que justifique sua existência: Que me falta ainda? 

• Sua necessidade de encontrar sentido para a vida o fez correr para Jesus e ajoelhou-se diante Dele. 

• Mar 10:17  E, pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe 
perguntou: Bom Mestre, que farei para herdar a vida eterna?  

• O desejo de encontrar sentido para vida era real e verdadeiro no coração do jovem.  Marcos nos informa que ele 
teve duas atitudes que apontam para essa realidade. 

• Primeiro correu para Jesus. Pessoas de posição não corriam em lugar público. Essa era uma atitude 
incompatível com sua posição. 

• Em segundo lugar ele se ajoelhou diante de Jesus. Se correr era inadequado, ajoelhar-se era inadmissível para 
alguém de posição. Essas atitudes apontam para o real desejo do jovem de encontrar salvação e 
consequentemente sentido para a sua vida. 

• Embora reunindo elementos que supostamente poderiam fazê-lo feliz, era uma pessoa espiritualmente 
insatisfeita. 

• Este jovem reunia todos os ingredientes que supostamente dão sentido à vida: 

1. Era um jovem com muito dinheiro.  

• Ele possuía bens, propriedades e muita riqueza. Mateus 19:22. 
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• Ter não significa ser. Há pessoas que têm muitos bens, mas não são felizes. Dinheiro pode comprar uma boa 
casa, mas não pode construir um lar. Pode comprar o remédio, mas não pode comprar a cura. Pode comprar 
bons carros e patrocinar boas viagens, mas não pode comprar felicidade.  

2. Era um jovem religioso. 19:20. 

• Diante da citação que Jesus fez dos mandamentos, o jovem disse que guardava tudo desde a sua mocidade.  

• Poucos poderiam responder a pergunta de Jesus como ele o fez: Tudo isso tem guardado desde a mocidade, o 
que me falta ainda?  

• A grande verdade é que a religiosidade, por si só, não pode satisfazer a alma humana. Fosse assim, este jovem 
não teria ido a Jesus com questões de grande importância. 

3.  Era um jovem de posição. 

• Lucas diz que era uma pessoa de posição. Lucas 18:18. 

• Pessoas de grande posição têm a tendência de serem pessoas solitárias e tristes. Muitos se aproximam dessas 
pessoas com algum interesse, o que as torna desconfiadas e de difícil abertura para relacionamentos 
verdadeiros 

.4. Era um jovem com bons valores morais.  

• Os mandamentos que Jesus listou fazem parte dos 10 mandamentos que dizem respeito aos relacionamentos 
humanos. Poucos podem dizer como o jovem disse. Seus valores morais eram elevadíssimos e nobres. No 
entanto, isso também não conseguiu dar sentido à sua vida. 

Conclusão: 

• Esse é o único relato de alguém que foi a Jesus e saiu pior do que antes. O texto diz que ele se retirou triste, 
porque possuía muitas propriedades. 19:22. 

• O segredo para encontrar sentido para a sua vida, e a resposta a sua indagação sobre a vida eterna, Jesus a 
apresentou de forma simples: Vem e segue-me. 19:21. 

• Seguir a Jesus é relacionamento e não religião. 

• Seguir a Jesus é uma decisão pessoal e intransferível. 

• Seguir a Jesus é submeter-se a Ele de todo coração. 

• Seguir a Jesus é tornar-se Seu discípulo para sempre. 

1. Você identifica pessoas que querem seguir a Cristo no mesmo molde do jovem do texto? 

2. Você já se tornou discípulo de Cristo? 

3. Qual a maior dificuldade, em sua opinião, que muitos apresentam para não seguir a Cristo? 



DISCIPULAR E CUIDAR BEM DAS PESSOAS  

Líder certifique-se de que todos da sua célula estejam sendo discipulados.  Deixe os visitantes bem à 
vontade. Distribua tarefas a todos da célula. Todos são importantes e necessários 


