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LIÇÃO 119 - PARA REUNIÕES DE CÉLULAS/PEQUENOS GRUPOS       
 

- QUEBRA GELO: Como você se sentiria se fosse requerido de você algo de muito valor?   

- ADORAÇÃO: Ao único; Grande é o Senhor. 

- MEMORIZAÇÃO DAS ESCRITURAS: Mateus19.24   

 
O JOVEM RICO  - MATEUS 19.16-22  

 
Introdução: Testemunhar de Cristo e levar pessoas a professarem a fé é relativamente fácil 

todavia, leva-las a seguir Jesus é uma experiência bem mais frustrante. Por quê   

Vamos aprender algumas lições sobre esta questão na passagem do jovem rico. 
 
1. Sua motivação e atitude foram corretas                                                                                                        

Ele reconhecia que não tinha a vida eterna e queria alcança-la. Essa era a necessidade que 

o impulsionava.  O jovem tinha tudo menos a vida eterna. (v.16)                                                

- Qual tem sido a sua motivação ao se aproximar e seguir a Jesus? 

- O jovem foi humilde e não foi arrogante ou presunçoso. “teve a atitude correta” 

- Você reconhece que é um necessitado de Jesus e age nesse sentido. 
 
2. Ele foi à fonte certa 

O Jovem foi a fonte de vida eterna, ao lugar onde encontraria o que procurava. Não se 

enganou e não se iludiu.   

- A qual fonte você tem recorrido para saciar a sua sede de vida? 

- As vezes as pessoas não estão buscando Deus mas buscam coisas em Deus! 
 
3. Fez a pergunta certa 

A filosofia diz que a sabedoria não está na resposta que se dá mas na perguntas que se faz. 

O jovem fez a melhor pergunta: “O que eu faço para alcançar a vida eterna” (v.16) Jesus 

começa a responder no versículo 17. 

- Quais são as principais questões de sua vida que você tem levado a Ele em oração? 
 

4. Ele estava tomado pelo orgulho e não confessou sua culpa. (vs.18-20) 

Neste momento o jovem mostra que não estava procurando por perdão de pecados e 

salvação mas por solução de seus conflitos.  - Boas intenções não são suficientes.  

- Porque aproximar-se de Jesus só para ter a solução de problemas pode não ser bom?            
 

5. Ele não quis submeter-se a Cristo. (vs.21 e 22)  

As situações da vida testaram o Jovem e ele desistiu de seguir Jesus! 

O verdadeiro discípulo deve estar pronto para fazer qualquer coisa que o Senhor lhe peça.  
 
Conclusão: A obediência é o fator principal para a pessoa seguir (ser discípulo),  

conversem e orem sobre como podemos ser mais obedientes e levar outros a obedecerem. 
 
- APELO EVANGELÍSTICO: 

- MISSÕES MUNDIAIS: Ore por Pr. Sam, família e ministério da igreja TCFC no norte da Índia. 

- A VISÃO: Faça contato, ore uns pelos outros, evangelize, consolide e encontre com o discípulo. 
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