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QUAL O MAIOR TESOURO DA VIDA? 
 
(Lucas Cap: 18) 

9/6/2005 
 
E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom Mestre, que hei de fazer para herdar a 
vida eterna? -  Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um, que é 
Deus. -  Sabes os mandamentos: Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso 
testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. -  E disse ele: Todas essas coisas tenho observado 
desde a minha mocidade. -  E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa; 
vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu; vem, e segue-
me. -  Mas, ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. -  E, vendo Jesus 
que ele ficara muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm 
riquezas! -  Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar 
um rico no reino de Deus. -  E os que ouviram isto disseram: Logo quem pode salvar-se? -  
Mas ele respondeu: As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. -  E 
disse Pedro: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. -  E ele lhes disse: Na verdade vos 
digo que ninguém há, que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, 
pelo reino de Deus, -  Que não haja de receber muito mais neste mundo, e na idade 
vindoura a vida eterna. 
 
QUE LIÇÕES PODEMOS TIRAR DESSE HOMEM RICO? 
 
Comentários sobre suas atitudes: um homem influente; 
que tinha o poder baseado em sua fortuna; 
um homem talvez arrogante;  
determinado, visto que com o dinheiro tudo podia comprar; 
um homem perspicaz, que não media esforços para atingir seus alvos. 
Porém um homem agarrado ao materialismo. 
 
Mas faltava-lhe algo, JESUS! 
 
Quando Jesus disse-lhe para se desfazer de sua riqueza e segui-lo, seu mundo desabou. 
 
QUAL A REALIDADE DO MUNDO EM QUE VIVEMOS HOJE? 
 
Pessoas afastadas de Deus;  
Vivendo e morrendo pelo materialismo; 
Pessoas governadas pela ganância, pela sede de poder; 
Pessoas seduzidas e mergulhadas na corrupção; 
 
Vivemos num mundo onde o amor esfriou e a solidariedade morreu, onde só se ajuda 
alguém visando algo em troca. 
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E O QUE SE LEVA DESSE MUNDO QUANDO SE MORRE? 
 
Será que as pessoas levam seus tesouros, seus dólares, seus euros, seus diamantes, suas 
jóias?  
O que levamos quando morremos? 
O que podemos levar desse mundo no ato da morte? 
 
Só um tesouro podemos levar JESUS ; A SALVAÇÃO EM JESUS! 
Partir desse mundo sem Jesus é a pior escolha da vida... 


