
O que ainda te falta? 
 

Marcos 10.17-31 
Ora, ao sair para se pôr a caminho, correu para ele um homem, 

o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom Mestre, 
que hei de fazer para herdar a vida eterna? 18 Respondeu-lhe 
Jesus: Por que me chamas bom? ninguém é bom, senão um 

que é Deus.19 Sabes os mandamentos: Não matarás; não 
adulterarás; não furtarás; não dirás falso testemunho; a 

ninguém defraudarás; honra a teu pai e a tua mãe. 20 Ele, 
porém, lhe replicou: Mestre, tudo isso tenho guardado desde a 
minha juventude. 21 E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe 
disse: Uma coisa te falta; vai vende tudo quanto tens e dá-o 
aos pobres, e terás um tesouro no céu; e vem, segue-me. 22 

Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque 
possuía muitos bens. 23 Então Jesus, olhando em redor, disse 

aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de 
Deus os que têm riquezas! 24 E os discípulos se maravilharam 
destas suas palavras; mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: 
Filhos, quão difícil é [para os que confiam nas riquezas] entrar 
no reino de Deus! 25 É mais fácil um camelo passar pelo fundo 

de uma agulha, do que entrar um rico no reino de Deus. 26 
Com isso eles ficaram sobremaneira maravilhados, dizendo 
entre si: Quem pode, então, ser salvo? 27 Jesus, fixando os 
olhos neles, respondeu: Para os homens é impossível, mas 
não para Deus; porque para Deus tudo é possível. 28 Pedro 

começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te 
seguimos. 29 Respondeu Jesus: Em verdade vos digo que 

ninguém há, que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou 
mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do 

evangelho, 30 que não receba cem vezes tanto, já neste tempo, 
em casas, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com 

perseguições; e no mundo vindouro a vida eterna. 31 Mas 
muitos que são primeiros serão últimos; e muitos que são 

últimos serão primeiros. 
 

Esse texto nos fala de uma pessoa que foi ao encontro do Senhor 
Jesus em busca de salvação. Temos muito a aprender com essa 
história. 
 
01 – (v.17) “...correu para ele um homem, o qual se ajoelhou 
diante dele..” 



Um homem sincero e honesto que humildemente desejava muito a 
salvação. 
Quantos de nós somos assim também? Sinceros, honestos e 
desejamos a vida eterna. Não somos crentes por causa de dinheiro, 
de fama ou qualquer outro interesse mesquinho.  
 
Ainda hoje o Senhor Jesus espera ouvir o seu pedido humilde e 
sincero pela vida eterna! 
 
02 – (vs.19,20) “...Sabes os mandamentos... tudo isso tenho 
guardado desde a minha juventude...” 
 
Esse homem levava sua vida com Deus a sério. Quantos de nós 
também somos assim? Não conseguimos mais viver sem a Igreja, 
sem servir a Deus, sem colocar os princípios bíblicos diante de 
tudo. Temos nos empenhado em fazer as coisas certas no 
casamento, na família, nos negócios, nos relacionamentos, enfim... 
 
03 – (vs.21) “...E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: 
Uma coisa te falta;...” 
 
A Salvação (vida eterna) é algo que obtemos pela fé somente no 
sacrifício de Jesus Cristo, Portanto, somente quando a nossa fé 
nesse sacrifício é sincera, nos tornamos desprendidos do que nos 
impede de chegar ao céu. 
 
No entanto, faltava algo para que aquele bom homem obtivesse a 
salvação. Quantos de nós também estamos nessa condição? 
 
Para aquele homem faltava deixar de amar mais as riquezas do que 
a Deus. Para Abraão faltava deixar de amar mais a Isaac do que a 
Deus. Para Paulo faltava deixar de amar mais a religião judaica do 
que a Deus. 
 
E para você? O que te falta? 
 
Não fique triste. Não faça como aquele homem que se retirou 
profundamente abatido. Hoje o Senhor Jesus está nos olhando com 
grande compaixão e se você pedir Ele vai te mostrar o que ainda te 
falta fazer para obter a vida eterna. 
 
04 – (vs.23-27) “...quão difícil é...mas para Deus tudo é 
possível” 



Não se trata só de quem é rico, mas de todos que não querem se 
desprender de algo que amem mais do que a Deus. 
Há situações que aos olhos humanos são insolúveis, coisas 
impossíveis de serem mudadas. No entanto quem te faz essa 
promessa é o Deus do impossível. Creia nEle e entregue em suas 
mãos toda a sua vida! 
 
05 – (vs. 28-30) “...Eis que tudo nós abandonamos para te 
seguir...  cem vezes mais...nessa vida e na vida eterna” 
 
O nosso Senhor Jesus é quem afirma: Há recompensas para todos 
aqueles que, pela fé, abrem mão do que mais amam, para amarem 
mais a Deus! 
 
Conclusão: O que te falta? Entregue hoje mesmo ao Senhor! 


