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 Duas realidades, uma só necessidade 

 Marcos 10.17-31; 46-52. 

 

ESTUDO 

Existe uma diferença entre possuir as coisas e as coisas nos possuírem. 

Nessa passagem, Jesus lidou com uma pessoa rica e uma pobre, e ambas tinham uma 

necessidade: a vida eterna. (Pergunta 1) 

 

Se há vida eterna, é porque há morte eterna. (Daniel 12.2 / Filipenses 3.18-19) 

Dois homens representativos na sociedade: Um rico e outro mendigo. Cada um 

deles com uma falta, e Jesus vai até a raíz do problema. 

 

 O problema do rico: 

Mateus 22.37-39. “Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a 

tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o 

segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo”. 

Jesus redireciona para a raíz do seu problema a fim de que ele alcance a vida 

eterna: 

"E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta: Vai, vende tudo o que 

tens, dáo aos pobres e terás um tesouro no céu; então, vem e segue-me”. (Pergunta 2) 

 O problema do pobre: 

Sua condição social não abre as portas dos céus e nem fecha as portas do inferno. 

I João 5.11-13. "E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida 

está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida; quem não tem o Filho de Deus, não tem 

a vida. Escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que 

saibam que têm a vida eterna”. 
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 O rico ficou triste e foi embora. 

 Bartimeu abraçou a oportunidade e foi seguir Jesus estrada fora. 

Porque o que mostra a benção na vida de uma pessoa não é o seu status social, 

mas a sua conversão e amor a Deus sobre todas as coisas. Se Jesus hoje te pedisse tudo 

que você tem, você estaria disposto a entrega-lo? 

 

O que Jesus quer de você hoje? 

Provérbios 26.23. "Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem 

dos meus caminhos” 

 

PERGUNTAS 

1. Por que é mais fácil focarmos em nossas dificuldades terrenas e 

esquecermos de nossa necessidade principal, que é a salvação? 

2. Qual era a raiz do problema do rico? Como lidar com esse problema? 

3. Bartimeu abraçou sua oportunidade. O que isso nos ensina? 

BETHEL NEWS 

Tadel Presencial e Online - Terça-feira às 19:30h. 

Células - Quarta, Quinta e Sábado.  

Culto de Celebração Presencial e Online - Domingo às 18h.  

Oração da Madrugada - Terça à Sexta 5:30h às 7:30h.  

Oração aos Sábados - 9h às 11h.  

Partindo o Pão - Toda segunda terça-feira do mês 

Bem-vindo à Família  - às terças, 19:30, paralelo ao culto. (dias 21 e 28 de Março e 4 de Abril) 

Hope Seed  01 de Abril às 16h  

Hope  01 de Abril às 19h 


