
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AA  HHiissttóórriiaa  ddoo  RReeii  MMeessssiiaass  ((2266))    
(Princípios do Reino) 
 
“E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, 
que farei eu de bom, para alcançar a vida eterna?”. 
Mateus 19.16 Genebra (Revista e Atualizada) 
  
 Você tem dúvidas quanto a essa questão? Invariavelmente, a 
concepção sobre isso determina o modo de vida da pessoa! Alguns 
acreditam que podem conquista-la através de atos de bondade, ou 
seja, por obras. Já outros crêem simplesmente que “Deus é amor” 
que não os condenaria! Existem vários pontos de vista sobre esse 
assunto, mas o que é que você realmente pensa? Isso revela seu 
modo de vida! 
  
 Em uma certa tribo havia a necessidade de se eleger um novo líder. 
Os conselheiros, cercados por candidatos, propuseram um desafio. 
Colocaram um baú de ouro maciço, com pedras preciosas na frente 
deles e disseram que o baú era um problema que deveria ser 
resolvido. Ninguém fazia nada, pois não conseguiam ver aquele 
objeto como algo ruim, pelo contrário, o cobiçavam. Até que então 
um certo homem saiu do meio deles, e com um pedaço de madeira, 
destruiu aquela suposta “maravilha”. O conselho perguntou o motivo 
daquela destruição e o homem simplesmente respondeu: “O mal 
deve ser eliminado de nossas vidas, custe o que custar”. 
 O prazer momentâneo, os bens materiais, os relacionamentos, a 
educação, ou até mesmo a própria vida, podem ser como aquele baú 
precioso, você já havia pensado nisto? No versículo, o homem que 
procurou Jesus, desejava uma vida com Deus! Assim como eu e você. 
Mas esse homem não estava disposto a colocar o Senhor no topo de 
sua lista de prioridades. Aqui que está o problema, pois muitas vezes 
eu ou você também agimos assim. Preferimos o “pecado” ao invés de 
continuarmos fiéis ao Senhor. 
  
 Na história vemos que Jesus só questiona sobre o maior 
Mandamento (Ame a Deus sobre todas as coisas) no final! Ali ficou 
claro que as riquezas ocupavam o lugar de Deus. 
 Será que tem algo na sua vida que ocupa o lugar de Deus? Saiba 
que “Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho 



Unigênito, para que todo aquele que nEle crê não pereça, mas tenha 
a Vida Eterna” (João 3.16 Thompson). Não há obras que possam 
faze-lo merecedor, pois Jesus é o Único Caminho! É hora de conferir 
a sua lista de prioridades! Pense sobre isso. 
 
Fonte: www.umbet.org.br  
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