
         

 

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 

Marcos 10:17-23 

 O encontro do jovem rico com Jesus, talvez seja o encontro que mais revela a realidade do homem 

moderno. 

 Quais os sentimentos que descrevem e caracterizam o jovem: insatisfação, frustração e vazio. 

 Na verdade, sua realidade aponta para os caminhos que normalmente trilhamos na tentativa de 

alcançar satisfação: religiosidade e riqueza. 

 Ele tinha tudo, do ponto de vista humano, para ser uma pessoa muito feliz e realizada, se a 

realização e felicidade estivessem baseadas nesses valores. 

 Mais do que ter dinheiro e ser religioso, o sentido para a vida está muito além disso. 

 Há pessoas que tem riquezas e são extremamente religiosas, no entanto continuam com um vazio 

dentro do coração. A religiosidade pode, no máximo, dar uma sensação de proximidade com Deus, 

ainda que isso não seja necessariamente verdadeiro. O desafio do evangelho não é para a 

religiosidade, mas sim para um relacionamento diário e íntimo com Deus. 

Jesus disse, de forma muito clara: 
 Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu 
jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração; e achareis descanso para as 
vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo e leve. Mateus 11:28-30. 
Jesus nos convida para um relacionamento, e isso dá sentido à vida. 

  Jesus diagnosticou que havia um vazio dentro do coração daquele jovem, não obstante sua riqueza 

e religiosidade. 

 É certo que há um vazio do tamanho de Deus dentro de cada ser humano.   

 Por que me sinto tão vazio? Esta é a pergunta que define muitas pessoas. Ultrapassa as fronteiras 

raciais, econômicas, culturais, sociais, intelectuais e religiosas. 

 Está presente desde os presídios às mansões. Está nas Universidades e também nas ruas. 

 Em todos os lugares há pessoas que estão se perguntando: como preencher o vazio do meu 

coração? 

 Ultrapassa as barreiras raciais, econômicas; culturais e até mesmo religiosas. Em todos os 
continentes, em todas as nações, em todas as universidades; em todas as religiões, as pessoas 
buscam por algo que preencha o seu interior.  
 

O encontro de Jesus com um jovem rico  
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http://www.youtube.com.br/


  “A menos que se admita a existência de Deus, a questão que se refere ao propósito para a vida não 
tem sentido”. Bertrand Russell – ateu 
 

 A pergunta do jovem mostra que estava interessado na vida eterna. 

 Sabia que Jesus era justo e um mestre de Deus que possuía a vida eterna e sabia como encontra-la. 

 O jovem era rico e próspero. Marc.10:22. 

 O resultado foi um coração vazio e uma vida sem sentido. 

 O jovem era movido por isso. 
 

 O que move a sua vida? 
1. Muitos são movidos pela culpa. 

 Somos produtos do nosso passado, mas não temos que ser prisioneiros dele. 

 

2. Muitos são movidos pelo ressentimento e pela raiva. 

 Rancor e mágoa ferem mais  você, do que quem lhe causou tais sentimentos. 

 

3. Muitos são dirigidos pelo medo. 

 É imposição a si mesmo. É um cárcere. Impede que sejamos o que Deus quer que sejamos. 

4. Muitos são dirigidos por coisas. 

 Ao invés de terem coisas, as coisas os têm. Eclesiastes 5:10. 

 

5. Muitos são dirigidos pela necessidade de aprovação. 

 Já que ninguém consegue agradar a todos, isto traz contínua frustração. 

 Qual o desafio que este encontro oferece para qualquer pessoa e em qualquer lugar? 

 

 Jesus desafiou o jovem a fazer o que de fato, daria sentido a sua vida. Não são muitos passos, nem 

mesmo uma maratona interminável. É uma decisão simples que efetivamente traz o resultado 

desejado. Jesus convidou o jovem a segui-lo, o que certamente lhe daria sentido a vida. 

 

 Jesus é o ponto de chegada para quem busca sentido para a vida, e deseja ter o vazio do coração 

preenchido. 

 Infelizmente o jovem retirou-se triste, pois possuía muitas riquezas. Ele é o retrato típico daqueles 

que amam coisas, tornando-se assim, escravo delas. O maior obstáculo para aquele jovem estava 

dentro dele mesmo. Seu coração já tinha um dono, um senhor: as riquezas. 

 A Bíblia nos diz: Quem ama o dinheiro não se fartará de dinheiro; nem o que ama a riqueza se 

fartará do ganho; também isso é vaidade. Eclesiastes 5:10. 

 Não é uma questão de ser pobre, mas sim de prioridade. O que é mais importante para vida. 

 O desafio de Jesus ainda persiste: Vem e segue-me 

Conclusão 

        O que dirige a sua vida?    Você já tomou a decisão de seguir a Cristo?    O que o impede de fazê-lo? 

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! 



 

 

 

 


