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Este jovem dialogando com Jesus percebe que ainda lhe falta alguma coisa. E pergunta: “O que me falta ainda?” 
Há duas palavras que resume a realidade desse homem: 
 
1 – Insatisfação  -  Ele era um homem insatisfeito. Não obstante poderoso, religioso, e rico, era insatisfeito.  Esta é uma marca que 
vemos cada vez com mais freqüência nas pessoas.  Trabalham tanto para ter alguma coisa e quando conseguem, parece que aquele 
sonho conquistado já não os satisfaz. 
Quantos que estão insatisfeitos com sua vida profissional; com seu casamento, com sua esposa, com seu esposo, com seus filhos. 
Parece que é uma marca desse tempo, pessoas absolutamente insatisfeita.  
 
2 – Frustração  - Ele tinha um vazio no coração, um buraco dentro da alma. Hoje, vemos o mesmo, são pessoas movidas por alvos 
que tão logo alcançados trazem consigo um vazio dentro da alma. Cada um de nós busca aquele ideal de satisfação, de plenitude, de 
realização que os gregos antigos chamavam de “ataraxia” que quer dizer tranqüilidade, é uma profunda satisfação interior que 
ultrapassa as inquietações, frustrações e tensões do viver diário. Há muitas pessoas que são formadas, tem cultura, falam vários 
idiomas, viajam pelo mundo, não vivem os conflitos financeiros da maioria da população do Brasil e que, no entanto, há dentro do 
coração o desejo de ter sentido para viver.  
 
Este homem do texto Bíblico reunia tudo que faria dele um homem realizado e pleno.  

• Ele era um homem rico. O ser humano mesmo enriquecendo não consegue preencher o vazio da sua alma. 
• Era um homem de tinha poder. E mesmo assim perguntava a Jesus: O que me falta? 

 
Às vezes as pessoas buscam nas drogas, bebidas, baladas, preencherem o vazio de seu coração. E porque não dizer que existem 
pessoas que buscam na religião o preenchimento desse vazio? 
Talvez esse homem fosse mais religioso do que muitos de nós. O fazer parte de uma igreja ou qualquer outra religião não traz o 
preenchimento do vazio do coração.  
O moço diz a Jesus “tudo isso tenho guardado”. E que responsabilidade dizer isso a Jesus, pois no antigo testamento adultério era a 
ação, mas no novo testamento somente a intenção já cometeu adultério. Jesus conhecia seu íntimo. Esse moço era ético e moral. 
Quando Jesus diz:  “vende tudo e segue-me”, isso não quer dizer que a pobreza traz preenchimento em seu coração, mas Jesus vê 
além da evidência. Jesus vê o íntimo daquele moço. Diante da palavra de Jesus ele se retirou triste.  
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O Deus do 
Impossível 

Às vezes os problemas são tantos que chegamos a 
conclusão que a vida não vale a pena.  
Mas podemos encontrar sentido pra vida quando cremos 
que existe um Deus capaz de mover o impossível. 
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Texto  
 

 Mateus 
19:16-26 

QUEBRA 
GELO O que te faz feliz e o que te deixa triste ??? 

  

Este episódio que lemos é a materialização da realidade de muitas pessoas, hoje. Muitos fazem 
esta pergunta a Jesus. O que me falta ainda? Porque sinto esse vazio dentro da minha alma? 
No momento de solidão e de intimidade se deparam com essa constatação intima e pessoal de 
quem está com um vazio enorme dentro do coração. 
 

Existe no homem um vazio do tamanho de Deus !!! 
 



 
 
O moço não somente possuía tantos bens, mas ele era possuído por aquilo que tinha. Quantos há que movido pela ganância de ter, 
de não abençoar o outro, não apenas possuem seus bens, mas são possuídos por eles. Coisas são para serem usadas e pessoas 
para serem amada. Use o que você tem e ame as pessoas que te cercam. 
 
O moço pergunta: O que me falta ainda?  Jesus responde:  Vem e segue-me.    
A plena realização não vem pelos caminhos do “ ter” ou da “conquista”, mas de um relacionamento com Cristo. 
Não é uma situação de conquistar e acabou .... “Pronto meu vazio foi preenchido”    
Não é assim que acontece, mas o vazio do coração é preenchido à medida que caminhamos com Cristo.  Jesus nos convida a um 
relacionamento íntimo. É caminhar com Ele. É todos os dias, todas as horas.  Nas horas tristes, nas horas alegres ...  
Jesus não veio convidar ninguém a seguir uma religião, mas convida a um RELACIONAMENTO. 
 
Mateus 11: 28 – Jesus diz: Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos e eu vos aliviarei.   
Quantas pessoas cansadas de viver. Quantas pessoas pelo mundo que aparentemente não tem problemas, mas estão se suicidando.  
E a promessa que Jesus faz é “Eu vos aliviarei”   
A verdadeira tradução na língua grega seria Jesus dizendo:  “EU E SOMENTE EU, O ALIVIAREI”   Jesus tira o fardo. Jesus 
tira esse buraco negro que existe dentro do ser humano. Venha a mim e eu poderei dar sentido a sua existência.  
 
Mateus 11: 29 –  Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso 
para as vossas almas.   “vazio preenchido”. 
 
 
Conclusão:   Ninguém pode ser forçado.   Deus  já deu o primeiro passo e convida qualquer um.  “Vinde a mim”. 
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RECADOS PARA O FACILITADOR 
 
 
Reunião com os Facilitadores e com o Pr. Celso dia 25/06/2013 terça feira às 19:30h na Igreja.  
Neste dia não haverá reunião dos Pequenos Grupos nas casas. Todos os Facilitadores deverão estar nesta reunião. 
 
 
PARTICIPE DO DESAFIO PARA O ANO DE 2013.     

Vamos nos unir neste desafio. 
1) Não deixe de orar por seu Pequeno Grupo.  
2) Incentive os integrantes do Pequeno Grupo a orarem pelos Facilitadores e Lar Hospedeiros.  
3) Vamos nos empenhar em identificar novos facilitadores para que seu Pequeno Grupo se multiplique pelo menos 

uma vez neste ano.  
 
 

“100 DIAS DE ORAÇÃO PELA FAMÍLIA”   de 12 de maio a 19 de agosto. 
Facilitador, nossa Igreja está nesta campanha.  
Incentive seu grupo a participar.  
Incentive para que cada integrante dê o seu nome para orar pelas Famílias.  
Se todos nós nos unirmos em oração veremos uma grande transformação nas Famílias Brasileiras.  
“Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa.” Atos 16.3 
 

5 
minutos 

Você conhece alguém que precisa de Jesus? Apresente seus nomes em seu 
Pequeno Grupo para que todos, durante a semana, orem por eles. 

E se tiver oportunidade, os convide a ir à igreja e a freqüentar o seu Pequeno Grupo. 5 
minutos 
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Texto:      Mateus 19:16-26 
 
Este episódio que lemos é a materialização da realidade de muitas pessoas, hoje. Muitos fazem esta pergunta a Jesus. O que me 
falta ainda? Porque sinto esse vazio dentro da minha alma? 
No momento de solidão e de intimidade se deparam com essa constatação intima e pessoal de quem está com um vazio enorme 
dentro do coração. 

Existe no homem um vazio do tamanho de Deus !!! 
 

Este jovem dialogando com Jesus percebe que ainda lhe falta alguma coisa. E pergunta: “O que me falta ainda?” 
Há duas palavras que resume a realidade desse homem: 
 
1 – Insatisfação  -  Ele era um homem insatisfeito. Não obstante poderoso, religioso, e rico, era insatisfeito.  Esta é uma marca que 
vemos cada vez com mais freqüência nas pessoas.  Trabalham tanto para ter alguma coisa e quando conseguem, parece que aquele 
sonho conquistado já não os satisfaz. 
Quantos que estão insatisfeitos com sua vida profissional; com seu casamento, com sua esposa, com seu esposo, com seus filhos. 
Parece que é uma marca desse tempo, pessoas absolutamente insatisfeita.  
 
2 – Frustração  - Ele tinha um vazio no coração, um buraco dentro da alma. Hoje, vemos o mesmo, são pessoas movidas por alvos 
que tão logo alcançados trazem consigo um vazio dentro da alma. Cada um de nós busca aquele ideal de satisfação, de plenitude, de 
realização que os gregos antigos chamavam de “ataraxia” que quer dizer tranqüilidade, é uma profunda satisfação interior que 
ultrapassa as inquietações, frustrações e tensões do viver diário. Há muitas pessoas que são formadas, tem cultura, falam vários 
idiomas, viajam pelo mundo, não vivem os conflitos financeiros da maioria da população do Brasil e que, no entanto, há dentro do 
coração o desejo de ter sentido para viver.  
 
Este homem do texto Bíblico reunia tudo que faria dele um homem realizado e pleno.  

• Ele era um homem rico. O ser humano mesmo enriquecendo não consegue preencher o vazio da sua alma. 
• Era um homem de tinha poder. E mesmo assim perguntava a Jesus: O que me falta? 

 
Às vezes as pessoas buscam nas drogas, bebidas, baladas, preencherem o vazio de seu coração. E porque não dizer que existem 
pessoas que buscam na religião o preenchimento desse vazio? 
Talvez esse homem fosse mais religioso do que muitos de nós. O fazer parte de uma igreja ou qualquer outra religião não traz o 
preenchimento do vazio do coração.  
O moço diz a Jesus “tudo isso tenho guardado”. E que responsabilidade dizer isso a Jesus, pois no antigo testamento adultério era a 
ação, mas no novo testamento somente a intenção já cometeu adultério. Jesus conhecia seu íntimo. Esse moço era ético e moral. 
Quando Jesus diz:  “vende tudo e segue-me”, isso não quer dizer que a pobreza traz preenchimento em seu coração, mas Jesus vê 
além da evidência. Jesus vê o íntimo daquele moço. Diante da palavra de Jesus ele se retirou triste.  
O moço não somente possuía tantos bens, mas ele era possuído por aquilo que tinha. Quantos há que movido pela ganância de ter, 
de não abençoar o outro, não apenas possuem seus bens, mas são possuídos por eles. Coisas são para serem usadas e pessoas 
para serem amada. Use o que você tem e ame as pessoas que te cercam. 
O moço pergunta: O que me falta ainda?  Jesus responde:  Vem e segue-me.    
A plena realização não vem pelos caminhos do “ ter” ou da “conquista”, mas de um relacionamento com Cristo. 
Não é uma situação de conquistar e acabou .... “Pronto meu vazio foi preenchido”    
Não é assim que acontece, mas o vazio do coração é preenchido à medida que caminhamos com Cristo.  Jesus nos convida a um 
relacionamento íntimo. É caminhar com Ele. É todos os dias, todas as horas.  Nas horas tristes, nas horas alegres ...  
Jesus não veio convidar ninguém a seguir uma religião, mas convida a um RELACIONAMENTO. 
 
Mateus 11: 28 – Jesus diz: Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos e eu vos aliviarei.   
Quantas pessoas cansadas de viver. Quantas pessoas pelo mundo que aparentemente não tem problemas, mas estão se suicidando.  
E a promessa que Jesus faz é “Eu vos aliviarei”   
A verdadeira tradução na língua grega seria Jesus dizendo:  “EU E SOMENTE EU, O ALIVIAREI”   Jesus tira o fardo. Jesus 
tira esse buraco negro que existe dentro do ser humano. Venha a mim e eu poderei dar sentido a sua existência.  
 
Mateus 11: 29 –  Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso 
para as vossas almas.   “vazio preenchido”. 
 
 
Conclusão:   Ninguém pode ser forçado.   Deus já deu o primeiro passo e convida qualquer um.  “Vinde a mim”. 
 
 
 


