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SERMÃO N° 07 – 06.05.2019 | Tema: “Bateu na Trave” 

 

Texto Biblico: Marcos 10.17-22 e  Lucas 10.38-42 

 

Quebra-gelo: Quantos conhecem essa expressão: “Bateu na Trave”? O que ela significa 

prá você? Pode compartilhar?  

 

Introdução: Você já deixou de ganhar algo “por pouco”? Para muitas pessoas a vida é 

cheia de “quases”, ou cheia de “por poucos”. Quase deu certo, quase consegui, quase fui 

feliz, quase fomos campeões. O problema é que uma vida de “quases” é uma vida de 

derrotas, uma vida de coisas que não se realizaram, isso é frustrante. Se pensarmos que se 

tivéssemos perseverado um pouco mais teríamos conseguido, a frustração pode ser maior. 

Isso é o que acontecesse com muitos na vida com Deus, eles perdem a oportunidade 

de uma vida abençoada, de uma vida cheia da presença de Deus, “por pouco” e isso 

normalmente acontece porque priorizamos as coisas erradas. Os dois textos que lemos 

falam de experiências que “por pouca coisa” perderam o excelente de Deus, o jovem 

rico desenvolveu uma vida muito religiosa que apenas o tornou prisioneiro das coisas que 

acumulou. Marta tornou-se prisioneira dela mesma por causa do seu próprio coração ferido 

não conseguia liberar Maria e tentou afastá-la da presença de Jesus. Vamos pensar no que 

Jesus estava propondo nesses textos: 

 

1). A vida que desejamos e verdadeiramente precisamos é a que Ele, o Senhor propõe 

para nós - Muitos não entenderam isso ainda, ficam chateados por não terem coisas ou 

de terem que perder coisas (como o jovem rico), e não aproveitam a bênção de uma vida 

de comunhão com Deus. Lembre-se: você pode ter tudo, porém sem Deus é um miserável. 

O importante é conhecer e andar com Deus, estar cada vez mais próximo Dele; essa é a 

única coisa que não pode nos faltar. A boa parte é ter comunhão com Jesus. 

 

2). O diabo vai tentar tirar tua alegria de uma vida com Deus. - O diabo vai tentar te 

convencer do quanto às outras coisas são importantes e necessárias, e que você precisa 

delas. Vai tentar mostrar que não adianta ter a Deus se Ele não te dá o que você quer. O 

diabo vai tentar tirar a sua alegria de fazer parte da família de Deus. Cuidado, se você ainda 

tem outras coisas no coração além de Deus, o diabo pode tentar roubar sua paz e alegria.  

 

3).  Você só precisa de uma coisa: Jesus! - Tudo o que você precisa é de Deus e de estar 

próximo a Ele. Jesus, no texto de Lucas, diz que Maria escolheu a boa parte. E você, o que 

quer? Quer a Deus ou as coisas que o mundo oferece? Muitos falam que querem a Deus, 

mas são infelizes por não terem algumas coisas que o mundo oferece. Precisamos ter 

clareza em nosso coração, o importante é estar em Deus. Se estamos em Deus escolhemos 

a melhor parte e com certeza seremos realizados. 

 

Conclusão: Maria escolheu estar com Jesus, Marta ficou reclamando de Maria e o jovem 

rico preferiu os bens e as riquezas que tinha; e você, o que quer? O que você escolhe: a 

Deus ou as outras coisas? Você quer a Deus? Quer por o seu coração verdadeiramente 

Nele? Não quer perder a vida eterna por pouco? Levante a mão, vamos orar. 

 


