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Coragem para Fazer o Certo 
 

Marcos 10:17  

 
Introdução: Marcos 10:17-22 relata a história de um jovem que foi a Jesus querendo saber 
o que deveria fazer para herdar a vida eterna. A Bíblia diz que Jesus, depois de dizer que ele 
deveria observar os mandamentos, recebeu uma entusiasmada resposta, onde o jovem 
afirmava que tudo o que o Mestre estava mandando fazer, ele já observava desde a sua 
juventude (20). Então, o verso 21 diz que Jesus, fitando-o, o amou e disse: “Só uma coisa te 
falta. Vai vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu, então vem e me 
segue”. O versículo 22 afirma que a palavra que Jesus deu a ele o contrariou, o que fez com 
que se retirasse, porque era dono de muitas propriedades. 

 
Nesse estudo, analisando a história desse jovem, que desistiu de olhar para Jesus e andar com 
Ele, veremos como precisamos de coragem para fazer o que é certo. Muitas vezes, precisamos 
de uma Palavra vinda da parte de Deus e quando ela chega, como foi no caso desse jovem, ela 
nos desagrada e desistimos de andar na direção indicada pelo Senhor. As atitudes desse jovem 
foram três:  

 
1. Foi à pessoa certa – em primeiro lugar, deve-se destacar que este jovem foi à pessoa 

certa. Ele procurou aquele que realmente poderia mudar a sua história, aquele que poderia 
fazer a diferença na sua vida. Num mundo de tantas ofertas espirituais, de tantas opções 
religiosas, onde muitas religiões se apresentam como aquela que tem a solução dos 
problemas que fazem parte da vida dos seres humanos, uma pessoa ir a Jesus é uma grande 
vantagem. Digo isso, porque, na verdade, essa fartura de opções acaba confundindo as 
pessoas, que ficam sem saber a quem elas devem recorrer. 

 
Quantas pessoas vivem peregrinando por esse mundo, procurando a verdade em lugares 
errados. Quantas são ludibriadas pelo espírito do engano e, quando despertam, estão com a 
vida praticamente destruída. O jovem dessa história foi a Jesus, e Jesus afirma que Ele é o 
caminho, a verdade e a vida e que ninguém vai ao Pai se não for por Ele (Jo 14:6). Entenda isso, 
meu irmão, para a sua vida verdadeiramente ser transformada, para que você desfrute das 
bênçãos de Deus e saiba o que é felicidade, você precisa ir à pessoa certa. 

  
2. Fez a pergunta certa – em segundo lugar, quando esse jovem chega diante de Jesus, ele 

põe para fora a inquietação do seu coração. Ele faz a pergunta que todo ser humano deveria 
fazer para si mesmo: “Que farei para herdar a vida eterna?”  Muitas pessoas vivem sem 
pensar na eternidade, pelo contrário, elas vivem como que essa vida fosse eterna, como se 
não tivessem que, um dia, enfrentar a morte. São pessoas que vivem de forma irresponsável, 
como se Deus não existisse. Por outro lado, outras julgam que herdarão a vida eterna porque 
são boas e não fazem mal para ninguém. Elas vivem por aquilo que “acham”, mas 
desconhecem o ponto de vista de Deus. Nunca perguntaram para o Mestre Jesus o que 
devem fazer para serem merecedoras da eternidade com Deus.   

 
A inquietação desse jovem deve ser destacada. Havia no seu coração uma nobre preocupação, 
uma sede pela eternidade estava dentro do seu espírito. Ele sabia que um dia seria retirado 
dessa vida e queria saber o que deveria fazer para alcançar a vida eterna. Ele estava diante da 
pessoa certa, fazendo a pergunta correta. A resposta de Jesus foi que ele deveria segui-lo. Isso 
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quer dizer que o caminho da eternidade é seguir Jesus, é ir em frente na direção indicada por 
Ele. Quando seguimos o Senhor, sabemos que o fim da linha é a vida eterna. 

 
3. Tomou a decisão errada – em terceiro lugar, devemos destacar a decisão errada que ele 

tomou. A Bíblia diz no versículo 21 que Jesus olhou para ele e o amou. Assim, que ele disse 
que já fazia tudo o que o Mestre estava dizendo que ele deveria fazer, Jesus olha para ele e vê 
que havia uma cadeia que o prendia e que precisava ser quebrada. Mas qual era a cadeia que 
aprisionava aquele rapaz? 

 
Na relação dos mandamentos que Jesus mencionou no versículo 19, nós não encontramos o 
“não cobiçarás”. Por isso Jesus diz a ele “só uma coisa te falta”; porque aquele jovem era 
prisioneiro da cobiça; ter as coisas estava acima de tudo para ele. Muitas pessoas colocam o 
ter acima do ser; e esse era o problema daquele jovem. Como Jesus o amou, obviamente, 
Jesus queria vê-lo livre daquela prisão e por isso ordenou que vendesse tudo e, então, que o 
seguisse. Ele passaria a ser um discípulo, assim que fosse liberto da cobiça. Isso não quer dizer 
que todos nós devemos vender tudo o que temos e distribuir aos pobres. Claro que não. O que 
aprendemos aqui, é que quando existe alguma coisa que nos prende e nos afasta de Deus, 
devemos nos livrar dela. No caso específico desse jovem, era a cobiça do seu coração. 

 
Conclusão: Lamentavelmente, diante de uma direção clara de Jesus, aquele jovem não teve 
coragem para fazer o certo e ficou com a opção errada. Querido (a), decisões não são tão 
fáceis de serem tomadas, pois elas interferem no nosso destino. Entretanto, diante de uma 
orientação do Mestre precisamos fazer aquilo que Ele mandou.  

 
Talvez, você esteja diante de uma decisão séria que precisa ser tomada, peça a Deus e Ele lhe 
dará coragem para cumprir com a orientação do Espírito Santo. Afinal, você já foi à pessoa 
certa, já fez a pergunta certa, agora, só falta tomar a decisão correta. Que Deus abençoe a 
todos vocês, com coragem e ousadia. 


