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1. EXEGESE DE MATEUS 19.16-22 

16- E eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para 

alcançar a vida eterna? 17- Jesus respondeu: Por que você me pergunta a respeito do que é 

bom? Bom só existe um. Mas, se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. 18- E ele 

lhe perguntou: Quais? Jesus respondeu: “Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê 

falso testemunho; 19- honre o seu pai e a sua mãe e ame o seu próximo como você ama a si 

mesmo.” 20- O jovem disse: Tudo isso tenho observado. O que me falta ainda? 21- Jesus 

respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você 

terá um tesouro nos céus; depois, venha e siga-me. 22- Mas o jovem, ouvindo esta palavra, 

retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades.1 

 

1.1 DELIMITAÇÃO DO TEXTO 

 

A perícope a ser estudada está registrada no capítulo 19 do Evangelho conforme de 

Mateus, abrangendo os versículos 16 ao 22. No relato imediatamente anterior, Jesus havia 

recebido algumas crianças, as quais abençoou afirmando que “de tais pequeninos é o Reino dos 

Céus”. Após este episódio, Jesus retirou-se do local. É quando tem início a nossa perícope. O 

texto grego apresenta a expressão Καὶ ἰδοὺ, traduzido por “E eis que”, o uso dessa expressão 

é frequente em Mateus e indica uma mudança na trajetória da narrativa.2 Um jovem homem se 

aproxima de Jesus, ele é possuidor de muitos bens e bastante apegado a eles, o que o leva a ser 

denominado, “jovem rico”. Terminado este episódio, Jesus passa a advertir seus discípulos com 

relação ao perigo que podem representar as riquezas. 

 

1.2 GÊNERO LITERÁRIO 

 

O gênero literário desta perícope é a narrativa. A narrativa é o gênero mais comum na 

Bíblia. Em seu sentido mais amplo, é um relato de acontecimentos específicos com 

participantes cujas histórias são registradas com começo, meio e fim. Podemos afirmar que 

narrativas são mais descritivas e não tanto normativas. Uma importante característica da 

                                                           
1 Tradução bíblica da Nova Almeida Atualizada, 2017. 

2 Fonte: aula de Exegese do Novo Testamento –  professor Dr. Gerson Luis Linden. 
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narrativa é a sequência de cenas que retratam os acontecimentos no tempo e espaço.3 Essa 

característica fica evidente na passagem: um homem se aproxima de Jesus; inicia-se um 

diálogo; o diálogo termina; o homem se retira. Percebe-se que há uma sequência cronológica 

dos acontecimentos. 

As narrativas bíblicas visam glorificar a Deus e não aos homens; são histórias que 

relatam como Deus operou em favor das pessoas e o que fez através delas. Frequentemente o 

próprio Deus é um dos personagens das cenas, não apenas como um mero coadjuvante, mas 

sim, o protagonista, o herói da história.4 É possível notar algumas destas características na 

perícope. Em primeira análise, facilmente poderíamos deduzir que o personagem principal seria 

o jovem rico, mas, na verdade, o personagem principal é Cristo, o filho de Deus, que é Deus. 

Aquele homem pretendia alcançar a vida eterna mediante obras próprias (v. 20), mas Jesus lhe 

mostra que está longe da perfeição (v. 21,22) e que, bom mesmo, só existe um (v. 17), o próprio 

Deus. O jovem rico queria lei, Cristo lhe deu ainda mais lei. 

Outro detalhe interessante nas narrativas é que elas registram o que de fato aconteceu e 

não o que deveria ter acontecido. Muitas vezes o que é relatado no texto bíblico não é o exemplo 

a ser seguido, pois as narrativas revelam a verdade sobre a natureza do ser humano, ou seja, 

personagens fracos, falhos e pecadores.5 A descrença, o apelo às obras próprias, o apego às 

riquezas e a inclinação ao pecado ficam evidentes nas palavras e atitudes do jovem rico. Esses 

são exemplos que não devem ser seguidos, mas, ao mesmo tempo, descrevem a fraqueza e 

inclinação da nossa própria natureza humana. 

 

1.3 VARIANTES TEXTUAIS6 

 

Esta perícope apresenta três variantes textuais, elas encontram-se nos versículos 16, 17 

e 20. Nenhuma delas alterara significativamente o texto, trata-se mais de uma tentativa de 

harmonização com os textos paralelos dos evangelistas Marcos e Lucas. 

As variantes dos vv. 16 e 17 estão conectadas entre si. Conforme Omanson, no v. 16, a 

palavra ἀγαθέ (bom) foi acrescentada ao termo διδάσκαλε (mestre) a partir dos paralelos em 

Mc 10.17 e Lc 18.18, o que não aparece em antigos e bons representantes dos textos alexandrino 

                                                           
3 GRAFF, Anselmo Ernesto. Teoria e Prática do Estudo Bíblico. Canoas: ULBRA, 2010, p. 64. 

4 Ibid., p. 64s. 

5 Ibid., p. 65. 

6 Neste tópico foram usadas como fonte de pesquisa as seguintes ferramentas: Software Bíblico Bible Works 8; 

Novo Testamento Interlinear Grego-Português; Novo Testamento Grego. 
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e ocidental. Da mesma forma, muitos dos manuscritos que acrescentaram ἀγαθέ no v. 16, 

também apresentam alterações no v.17, substituindo o relato característico de Mateus pelas 

palavras tiradas dos relatos paralelos de Mc 10.18 e Lc 18.19: τί με λέγεις ἀγαθόν; οὐδεὶς 

ἀγαθὸς εἰ μὴ εἷς ὁ θεός (Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um só que é Deus). 

Omanson, entende que o texto original de Mateus não apresentava essa forma, pois não faria 

sentido os copistas terem alterado o texto, tornando-o mais difícil. Além disso, ele salienta que 

com frequência os copistas alteravam a formulação em um dos relatos do Evangelho para que 

concordasse com o que aparece nos demais Evangelhos Sinóticos.7 

Na variante do v. 20, alguns dos manuscritos alteraram o texto pelo acréscimo das 

palavras ἐκ νεότητος (desde a juventude), ou ἐκ νεότητός μου (desde a minha juventude), 

após o verbo ἐφύλαξα, novamente para harmonizar o texto com os paralelos de Mc 10.20 e Lc 

18.21.8 

 

1.4 VOCABULÁRIO (SEMÂNTICA)9 

 

• Mestre - διδάσκαλε voc. masc. sing. de διδάσκαλος (v. 16): mestre, professor; usado como 

um termo de honra e respeito.10 Aqui é usada a forma vocativa para designar “mestre”, ela é 

aplicada nos Evangelhos a Jesus e a João Batista, é a tradução do hebraico rabi. É 

interessante notar que, em algumas passagens, Mateus deixou de lado o vocativo do texto 

original e o empregou somente quando é usado por oponentes de Jesus ou pelos de fora.11 

Desta forma, Mateus dá a entender que estas pessoas consideravam Jesus um mestre do 

povo, mas que não o consideravam seu próprio mestre e Senhor. Para Gibbs, o fato de ele 

ter chamado Jesus de “mestre”, é uma indicação de que ele não conhecia a Jesus 

                                                           
7 OMANSON, Roger L. Variantes Textuais do Novo Testamento. Análise e avaliação de “O Novo Testamento 

Grego”. Trad. e adapt. Vilson Scholz. Barueri: Sociedade Bíblica do Brasil, 2010, p. 31s. 

8 Ibid., p. 32. 

9 Neste tópico foram usadas como fonte de pesquisa as seguintes ferramentas: Software Bíblico Bible Works 8; 

Novo Testamento Interlinear Grego-Português; Novo Testamento Grego. 

10 GINGRICH, F. Wilbur. Léxico do Novo Testamento: grego, português. Trad. Júlio P. T. Zabatiero. São Paulo: 

Vida Nova, 1984, p. 56. 

11 WEGENAST. K. Ensinar, Instruir, Tradição, Educação, Disciplina; (διδάσκαλος). In: COENEN, Lothar; 

BROWN, Colin. Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento. 2.ed. Trad. Gordon Chown. São 

Paulo: Vida Nova, 2000, p. 641. 
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corretamente, nem compreendia o seu ministério.12 Assim, Mateus fornece uma dica sutil de 

que o jovem rico não cria em Jesus. 

• Vida eterna - ζωὴν αἰώνιον (v. 16): apresenta principalmente um caráter qualitativo, é a 

vida que pertence à era futura, à era do porvir, mas não exclui a quantidade de tempo dessa 

vida. Essa expressão é muito usada no Evangelho conforme João, contudo, ao se examinar 

mais atentamente os conteúdos do Reino, nos Sinóticos, e Vida, em João, se descobre que 

ambos pertencem à mesma categoria teológica e são sinônimos. Tanto o Reino de Deus 

quanto Vida Eterna são conceitos sotereológicos, teocêntricos, messiânicos e escatológicos, 

ambos em “processo de concretização”, trazidos por Jesus Cristo. São conceitos exclusivos: 

só há um Reino de Deus e só há uma Vida Eterna, Cristo é único caminho para alcança-los.13 

Ao que parece, o jovem rico estava longe do Reino de Deus e da vida eterna. 

• Mandamentos - ἐντολάς acus. fem. pl. de ἐντολή (v. 17): mandamento, ordem, decreto.14 

Aquilo que foi ordenado como autoridade.15 O judaísmo da época de Jesus vivia sob tensão. 

Por um lado, havia a busca de mandamentos básicos compreensivos, para observar um 

sistema casuístico (um catecismo de regras éticas); por outro, havia a tentativa de distinguir 

entre os mandamentos importantes e menos importantes. Jesus, ensinava que o amor a Deus 

e o amor aos homens eram inseparáveis. Ao relacionar o mandamento com seu sentido 

original de uma oferta de vida que brota do amor de Deus, é possível, em gratidão, amar 

tanto ao próximo como a Deus. Jesus uniu palavras e ações, demonstrou ter uma autoridade 

profética e soberana sobre o mandamento. Ele cumpriu total e completamente o mandamento 

de Deus no sentido de abrir mão de si mesmo em prol da humanidade.16 O que faltava ao 

jovem rico para alcançar a vida eterna era justamente a fé neste Jesus Cristo que cumpriu 

todos os mandamentos pela humanidade. 

• Perfeito - τέλειος (v. 21): maduro, perfeito, plenamente desenvolvido em seu sentido moral 

e espiritual.17 Era isso que o jovem rico almejava, mas pretendia fazê-lo por suas próprias 

                                                           
12 The man has called Jesus “Teacher,” md that is an indication that he does not know Jesus rightly or grasp what 

his ministry is all about. (GIBBS, Jeffrey A. Matthew 1:1-11:1, Concordia Commentary. Saint Louis, MO: 

Concordia Publishing House, 2006, p. 964).  

13 ZABATIERO, Júlio Paulo Tavares. Vida (ζωὴν); Vida Eterna (ζωὴν αἰώνιον). In: COENEN & BROWN, 

2000, p. 2651. 

14 GINGRICH, 1984, p. 75. 

15 LOUW, Johannes P.; NIDA, Eugene A. Léxico Grego-Português do Novo Testamento: baseado em 

domínios semânticos. Trad. Vilson Scholz. Barueri: Sociedade Bíblica do Brasil, 2013, p. 381 (33.330). 

16 ESSER, H. H. Mandamento, Ordem; (ἐντολή). In: COENEN & BROWN, 2000, p. 1246s. 

17 GINGRICH, 1984, p. 205. 
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forças e confiando em suas posses. Isso seria impossível, somente em Cristo se pode chegar 

a perfeição. Na opinião de Gibbs, a discussão sobre o significado desse termo tem perdido 

um pouco o foco. Para ele, de acordo com o contexto, o significado mais apropriado seria 

“não faltar nada daquilo que habilitará alguém a entrar na vida eterna”. Aqui ele cita Lenski, 

com o qual concorda: “É fácil entender aqui o que essa palavra quer dizer; significa possuir 

a única coisa que ainda lhe faltava, não precisando mais de nada.”18 

• Tesouro - θησαυρός (v. 21): aquilo que tem valor excepcional e é guardado em segurança 

– “tesouro, riquezas”. Tesouro nos céus - θησαυρὸν ἐν οὐρανοῖς: ter riquezas no céu.19 

Para o jovem rico as riquezas terrenas eram mais importantes do que as riquezas no céu. 

 

1.5 TRADUÇÕES20  

 

Foram comparadas as seguintes traduções: Nova Almeida Atualizada (NAA); Bíblia de 

Jerusalém (BJ); Nova Versão Internacional (NVI); Nova Tradução na Linguagem de Hoje 

(NTLH). 

No v. 16, a expressão Καὶ ἰδοὺ εἷς é traduzida de maneiras diferentes: E eis que alguém 

(NAA); Aí alguém (BJ); Eis que alguém (NVI); Certa vez um homem (NTLH). Uma tradução 

literal do texto original seria “E eis um”, mas o termo εἷς também é equivalente ao pronome 

indefinido tij (alguém)21, justificando a tradução da NAA, BJ e NVI. Quanto ao termo ἰδοὺ, 

geralmente se traduz por “veja, olhe, eis”, sendo usada como partícula demonstrativa.22 De 

acordo com LOUW & NIDA, o uso desse termo visa chamar atenção e enfatizar a afirmação 

que segue.23 Assim sendo, a NAA, BJ e NVI optaram por uma tradução mais literal e fiel ao 

texto original, enquanto a NTLH optou por uma tradução mais interpretativa e explicativa. 

Ainda no v. 16, a expressão ἵνα σχῶ também é traduzido de maneiras diferentes: para 

alcançar (NAA); para ter (BJ e NVI); para conseguir (NTLH). A tradução literal seria “a fim 

                                                           
18 The discussion of what it means to be complete has, in my view, been somewhat off target. In this context, it 

seems clear that “to be complete” means “to lack nothing of what will enable one to enter into eternal life.” Lenski, 

St. Matthew’s Gospel, 751-52, comments appropriately: “Here it is easy to understand this word; it means 

possessing the one thing he yet lacked, needing nothing more.” (GIBBS, 2006, p. 972. [Nota de rodapé 25; citação 

de Lenski, St Mattehw’s Gospel]). 

19 LOUW & NIDA, 2013, p. 553 (65.10). 

20 Neste tópico foram usadas como fonte de pesquisa as seguintes ferramentas: Software Bíblico Bible Works 8; 

Novo Testamento Interlinear Grego-Português; Novo Testamento Grego.  

21 GINGRICH, 1984, p. 65. 

22 Ibid., p. 100. 

23 LOUW & NIDA, 2013, p. 722 (91.13). 
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de/para – ter/possuir”. Trata-se de uma oração subordinada (ἵνα + subjuntivo), a categoria mais 

comum do subjuntivo no Novo Testamento, incluindo cerca de um terço de todos os exemplos 

do subjuntivo. A expressão indica propósito, finalidade, o foco está na intenção da ação do 

verbo principal, quer seja ou não cumprida.24 Apesar das traduções serem diferentes, todas 

expressam o que o texto original quer transmitir. 

No v. 17, a expressão εi-ς ἐστιν ὁ ἀγαθός é traduzida das seguintes maneiras: Bom só 

existe um (NAA e NTLH); O Bom é um só (BJ); Há somente um que é bom (NVI). Por estar no 

nominativo e possuir artigo, ὁ ἀγαθός é o sujeito da frase, sendo a tradução literal “O bom é 

um”. Conforme Louw e Nida, aqui o termo εi-ς designa aquilo que é unido como um só, em 

contraste com o que é dividido ou feito em partes distintas, (um só),25 justificando as traduções, 

que concordam neste ponto. As quatro traduções são boas, no entanto, considerando os aspectos 

gramaticais do grego, a tradução mais literal e próxima do original é a BJ.  

Ainda no v. 17, o termo τήρησον é traduzido por: guarde (NAA e NTLH); guarda (BJ); 

obedeça (NVI). A melhor tradução para este termo é: “guardar, observar”.26 De acordo com 

Schütz, é possível que Jesus, ao conversar com o jovem rico e em contraste com a justiça 

legalística deste, quando recomenda à guarda dos mandamentos tenha se referido ao 

entendimento verdadeiro da Lei de Moisés. Se for este o caso, Mateus empregou 

conscientemente o termo τηρέω em contraste com φυλάσσω, que parece ser sinônimo.27 Aqui 

a NVI não optou pela tradução mais adequada, enquanto as outras traduziram bem o sentido 

original deste termo em seu contexto. 

No v. 20, o termo ἐφύλαξα é traduzido por: observado (NAA); guardado (BJ); 

obedecido (NVI e NTLH). De acordo com Louw e Nida, φυλάσσω significa “continuar a ser 

obediente a ordens ou mandamentos”. Para este versículo, ele sugere a tradução deste termo 

como “obedecido”.28 Aqui a NVI e NTLH se aproximaram mais do sentido original que o texto 

visa expressar. Porém, a NAA e a BJ não estão erradas em suas traduções, pois, conforme 

Gingrich, o termo também pode ser traduzido tanto por “observar” como “guardar”.29 

                                                           
24 WALLACE, Daniel B. Gramática Grega: Uma sintaxe Exegética do Novo Testamento. Trad. Roque 

Nascimento Albuquerque. São Paulo: Editora Batista Regular do Brasil, 2009, p. 471s. 

25 LOUW & NIDA, 2013, p. 546 (63.4). 

26 GINGRICH, 1984, p. 206. 

27 SCHÜTZ, H. G. Guardar, Conservar, Vigiar (τηρέω). In: COENEN & BROWN, 2000, p. 926. 

28 LOUW & NIDA, 2013, p. 417 (36.19). 

29 GINGRICH, 1984, p. 220. 
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No v. 22, o termo κτήματα é traduzido como: propriedades (NAA); bens (BJ); riquezas 

(NVI); rico (NTLH). O termo κτῆμα significa “propriedade, posse”.30 Conforme Louw e Nida, 

deriva de κτάομαι (adquirir) e se refere àquilo que se tem ou possui, geralmente terras 

(propriedades, bens).31 Assim, a NAA e a BJ acertam ao traduzirem o termo de acordo como o 

seu sentido literal. A NVI e NTLH, mesmo não reproduzindo o sentido literal do termo, não 

estão erradas, pois aquele homem possuía muitos bens, portanto, era rico; além disso, esta 

perícope, bem como a que segue, trata justamente do perigo que as riquezas podem representar. 

 

1.6 DESCRIÇÃO DO TEXTO (SINTAXE) 

 

Jesus há pouco havia recebido algumas crianças, as quais abençoou. Retirando-se dali, 

aproximou-se dele certo homem que lhe perguntou acerca do que deveria fazer de bom para 

alcançar a vida eterna. Jesus lhe responde com outra pergunta (“Porque que você me pergunta 

a respeito do que é bom?”) e afirma: “Bom só existe um”. Mas, atendendo ao pedido de seu 

interlocutor, diz que para entrar na vida ele deve guardar os mandamentos.  

O homem, porém, pergunta-lhe quais são estes mandamentos, ao que Jesus responde: 

“Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho; honre o seu pai e a sua 

mãe e ame o seu próximo como você ama a si mesmo.”. O jovem rapaz conclui que tudo isso 

ele já tem feito, mas quer saber o que lhe falta fazer além disso. 

Jesus, então, conhecendo sua incredulidade e pretensão de justiça própria, atinge o cerne 

do seu problema principal, o amor ao dinheiro e aos bens materiais. As palavras de Jesus (“Se 

você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro 

nos céus; depois, venha e siga-me.”) fizeram o homem entristecer-se e sair de lá sem a solução 

para o seu problema, pois o amor aos bens o impediam de amar verdadeiramente a Deus e ao 

próximo.  

Seus bens eram mais importantes do que a própria vida eterna, ele queria alcança-la sim, 

mas por esforço próprio. Através das palavras de Jesus ele viu que isso era impossível. Ele 

queria lei e recebeu mais lei. Sua tristeza não era por contrição e arrependimento, mas porque 

a tão almejada vida eterna lhe custaria os bens materiais, dos quais não pretendia abrir mão. 

 

 

 

                                                           
30 GINGRICH, 1984, p. 122. 

31 LOUW & NIDA, 2013, p. 498 (57.15). 
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1.7 CONTEXTO LITERÁRIO 

 

Mateus se esforça em apresentar Jesus como o tão esperado Messias, o Cristo prometido 

do Antigo Testamento. Ele apresenta um conceito bem diferente da ideia de Messias que os 

judeus tinham, uma vez que esperavam por um libertador político. O evangelista se concentra 

no ensino de Jesus, fazendo uma cuidadosa organização do seu material e alternando entre 

narrativas e ensino.32 Seu relato ilustra isso claramente por meio de cinco sermões, ou discursos, 

que organizam o ensino de Jesus em cinco blocos (caps. 5-7; 10; 13; 18; 24-25). As passagens 

antes e depois de cada discurso muitas vezes ajudam a interpretar o seu significado e função na 

história maior.33 O texto da perícope em estudo está registrada após o quarto discurso de Jesus. 

Passado o episódio da transfiguração (17.1-8), Jesus pela segunda vez prediz sua morte 

e ressurreição, estando ele e seus discípulos reunidos na Galileia (17.22,23). Depois disso, 

chegam a Cafarnaum, onde Pedro é questionado a respeito do pagamento de imposto de seu 

Mestre; Jesus providencia para que o mesmo seja feito (17.24-27). Os discípulos, então, 

perguntam a Jesus sobre quem é o maior no Reino dos Céus, ao que Jesus inicia o seu quarto 

discurso (cap18). Jesus dá instruções ao povo da nova aliança, sua igreja. Inicialmente, ele 

mostra quem é o mais importante no Reino dos Céus e adverte para que não se despreze nenhum 

dos pequeninos que creem nele (18.1-20).34 O discurso é encerrado com uma parábola a respeito 

do perdão; assim como Deus perdoa os nossos pecados, nós também devemos perdoar o irmão 

que pecar contra nós (18.21-35). Este discurso de Jesus apresenta um longo ensino sobre o 

pecado, o perdão e a comunidade da fé.35 

Após proferir estas palavras, Jesus vai para a região da Judeia, além do rio Jordão (região 

da Pereia),36 onde é interrogado (testado) por alguns fariseus sobre a questão do divórcio (19.1-

15). Depois abençoa as crianças que lhe são trazidas (19.13-15). Aqui, então, acontece o 

episódio com o jovem rico (19.16-22). Logo após, Jesus adverte os seus discípulos sobre o 

perigo que podem representar as riquezas (19.23-30). Richards afirma que, neste capítulo, 

Mateus relata incidentes que exemplificam os caminhos que as pessoas religiosas tomavam na 

                                                           
32 Manual Bíblico SBB. 2.ed. rev. Trad. Lailah de Noronha. Barueri: Sociedade Bíblica do Brasil, 2010, p. 549. 

33 BÍBLIA. Bíblia de Estudo da Reforma. 2.ed. rev. e atual. Trad. João Ferreira de Almeida. Barueri: Sociedade 

Bíblica do Brasil, 2017, introdução ao Evangelho de Mateus, p. 1539.  

34 BÍBLIA. Bíblia de Estudo NTLH. Barueri: Sociedade Bíblica do Brasil, 2012, introdução à seção 18.1-20, p. 

1137. 

35 Bíblia de Estudo da Reforma, 2017, nota cap. 18, p. 1585. 

36 BEACON, HENDRIKSEN, KRETZMANN, LENSKI. 
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busca da realização espiritual: os fariseus tomavam o caminho da Lei, supondo que eles eram 

mais justos do que os outros; o jovem rico que tinha tomado o caminho da filantropia.37 

Para mostrar que a recompensa de Deus não depende do que a pessoa faz, mas 

unicamente de Sua graça e bondade (de Deus),38 Jesus conta a parábola dos trabalhadores da 

vinha (20.1-16).   

 

1.8 CONTEXTO HISTÓRICO 

 

Jesus Cristo e seus discípulos estavam na região da Pereia (19.3-15), o episódio com o 

jovem rico ocorreu um pouco mais tarde, enquanto eles seguiam adiante (possivelmente até 

uma aldeia ou cidade vizinha).39 O homem que veio ao encontro de Jesus tinha várias coisas a 

seu favor: era rico, jovem, importante (de destaque – cf. Lc 18.18), conduta exterior exemplar, 

zeloso por encontrar a resposta para aquilo que lhe perturbava, reverente (ajoelhou-se diante de 

Jesus – cf. Mc 10.17).40 

Em geral, os judeus que moravam na Palestina eram pobres, mas existiam também 

pessoas ricas, como é exemplo do jovem que veio falar com Jesus. Ao longo dos quatro 

Evangelhos há indícios de que na época de Jesus havia uma classe de pessoa que possuíam 

muitos bens, levavam uma vida luxuosa e desprezavam os pobres. Mas nem todos os ricos eram 

perversos, como, por exemplo, José de Arimateia.41 

No judaísmo a riqueza era considerada uma dupla bênção de Deus. A pessoa rica não 

era abençoada só pela sua prosperidade, mas tinha também a oportunidade de usar sua riqueza 

em benefício dos outros, e assim alcançar mais méritos. Uma pessoa que fosse rica e boa ao 

mesmo tempo, recebia uma admiração especial no judaísmo e sua riqueza era considerada uma 

bênção. Este jovem era rico e considerado uma boa pessoa, pois cumpria os mandamentos no 

seu relacionamento com as outras pessoas.42 

                                                           
37 RICHARDS, Lawrence O. Comentário Histórico-Cultural do Novo Testamento. 3.ed. Trad. Degmar Ribas 

Júnior. Rio de Janeiro: Casa Publicadora das Assembleias de Deus, 2008, p. 61.   

38 Bíblia de Estudo NTLH, 2012, introdução à seção 20.1-16, p. 1140. 

39 We must place v. 3-15 somewhere in Perea. What is now described, occurred later “while he was going forth on 

the way” (Mark 10:17, i. e., on the road to the next village or town). (LENSKI, R. C. H. The Interpretation of 

St. Matthews’s Gospel. Columbus, Ohio: The Wartburg Press, 1943, 745).  

40 HENDRIKSEN, Willian. Comentário do Novo Testamento: Mateus. v.2. Trad. Valter Graciano Martins. São 

Paulo: Cultura Cristã, 2001, p. 312s. 

41 ROPS, Henri Daniel. A vida diária nos tempos de Jesus. Trad. Neyd Siqueira. São Paulo: Vida Nova, 1983, 

p. 103. 

42 RICHARDS, 2008, p. 116s.  
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A vida eterna para os judeus queria dizer “vida da era por vir”.43 Muitos judeus 

acreditavam que um ato específico de bondade podia conquistar a vida eterna; esse jovem busca 

a concepção de Jesus em relação a qual pode ser esse ato.44 Assim como muitas pessoas da 

época, ele acreditava que a vida eterna fosse obtida mediante o cumprimento da Lei de Deus.45 

No entanto, reconheceu que ainda não havia atingido a vida eterna, o que o deixou inquieto. Ao 

ir até Jesus, ele foi para a fonte certa. Ele estava em busca da salvação, mas não reconheceu seu 

Salvador.46 

 

1.9 CONTEXTO TEOLÓGICO 

 

Gibbs afirma que há um paralelismo no diálogo entre Jesus e o homem, o qual mostra 

que Jesus tenta romper o mal-entendido do jovem rico. Num primeiro momento, o homem 

questiona Jesus. Jesus responde. E o homem rejeita a resposta de Jesus (19.16-20a). Então, num 

segundo momento, o jovem essencialmente repete sua primeira pergunta a Jesus. Jesus 

responde novamente. E o jovem rico vai embora triste (19.20b-22). Duas vezes Jesus 

administrou um duro golpe contra o modo de pensar do jovem, procurando mostrar-lhe que não 

precisava de informação ou ensino, antes, o que ele precisava para entrar na vida eterna e ser 

salvo, era o próprio Jesus.47  

Para Lenski, a pergunta que este homem fez para Jesus (v.16b) não quer dizer que ele 

estava completamente perdido quanto ao caminho e os meios para obter a vida eterna. Pelo 

contrário, ele achava que sabia muito bem como obter esta vida, ou seja, fazendo alguma coisa 

boa. Ele sabia que obedecer aos mandamentos divinos era moralmente bom, mas, apesar de 

toda sua obediência, ele reconhecia que ainda carecia da vida eterna. Então, decide procurar a 

Jesus a fim de descobrir qual “coisa boa” ele poderia fazer para alcançar a vida eterna.48 

                                                           
43 EARLE, Ralph; SANNER, A. Elwood; CHILDERS, Charles L. Comentário Bíblico Beacon: Mateus a Lucas. 

Trad. Degmar Ribas Júnior. Rio de Janeiro: Casa Publicadora das Assembleias de Deus, 2006, p. 137. 

44 CARSON, D. A. O Comentário de Mateus. Trad. Lena Aranha e Regina Aranha. São Paulo: Shedd 

Publicações, 2010, p. 493. 

45 Bíblia de Estudo da Reforma, 2017, nota 19.16, p. 1589. 

46 HENDRIKSEN, 2001, p. 313. 

47 In the first round, the man questions Jesus. Jesus replies. And the man rejects Jesus’ answer (19: l6—20a). Then 

in the second round, the young man essentially repeats his first question to Jesus. Jesus replies again. And the rich 

man goes away grieving (19:20b—22). This parallelism shows that Jesus is trying to break through this Wealthy 

man’s misunderstanding. Not once but twice, Jesus administers a hammer blow against the young man’s way of 

thinking, seeking to show him that what he needs is not information or teaching or insight. Rather, what he needs 

to enter into eternal life and be saved is Jesus himself. (GIBBS, 2006, p. 968).  

48 The question this man asks is not how he may obtain life eternal as though he were entirely at a loss as to the 

way and the means to obtain it. On the contrary, he thinks he knows quite welt how to obtain this life, namely by 

doing some "good thing," ἀγαθός "good" in the sense of bringing him "life eternal," heilhringend, C.-K. 5. He is 
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Conforme Gibbs, a maneira com que este homem se aproximou de Jesus, o chamando 

de “mestre”,49 mostra que havia algo de errado com o coração dele. E isso é confirmado com a 

resposta inicial de Jesus (v.17a). As palavras de Jesus levantam a questão a respeito do que o 

jovem pensava sobre o próprio Jesus. Se Jesus era apenas um simples mestre judeu, entre outros, 

não haveria necessidade de consulta-lo sobre o que fazer de bom para ter a vida eterna. Afinal, 

Deus, aquele quem é bom, já havia revelado na Torá as coisas boas que Ele quer que as pessoas 

façam, junto com a promessa de que, por Sua graça, receberão a vida eterna.50 Gibbs entende 

que ao lermos Mateus 19.16,17a à luz do contexto maior, podemos concluir que a perspectiva 

do homem sobre Jesus era muito distorcida. O que Jesus fez foi justamente desviar a atenção 

deste homem de si mesmo e seus esforços próprios, para o lugar onde seu coração deveria estar 

voltado para ser salvo; o próprio Jesus.51 Ao falar que “Bom só existe um”, Jesus faz a mudança 

de foco, das obras humanas para Deus, a fonte de toda a graça.52 Jesus não é um mestre que 

instrui os homens sobre como obter a salvação por esforços próprios. Se era isso que esse 

homem queria, Deus já havia dito o que ele deveria fazer.53  

Mas, para atender a expectativa do jovem homem, Jesus o desafia com a Lei de Deus, 

pedindo que guarde os mandamentos (v.17b). O cumprimento dos mandamentos somente pode 

dar a vida eterna quando a obediência é perfeita. No entanto, após a queda em pecado, tal 

perfeição é impossível.54  

                                                           
not thinking of something that is merely "morally good," for he knows that obedience to the divine commandments 

is morally good, and yet in spite of all this obedience on his part he still lacks this life and knows it. He asks Jesus 

this question because he thinks that Jesus has managed to discover this "good thing" and by it has acquired life 

eternal. (LENSKI, 1943, p. 746). 

49 Ver tópico 1.4 – Vocabulário (Semântica): Mestre. 

50 Every time someone calls Jesus “Teacher,” that speaker is rebuffed, or, even worse, they show themselves to be 

actively hostile toward Jesus. The larger Matthean context, then, gives reason to suspect that there is something 

significantly awry in the heart of the man who approaches Jesus in 19: 16 and asks, “Teacher, what good shall I 

do in order that I may have eternal life?” The inference that there is something wrong with the man who calls Jesus 

“Teacher” is confirmed by Jesus’ initial response: “Why are you asking me about good? The Good is one” (19: 

17a). [...] Jesus’ words raise the issue of what the young man thinks about Jesus himself If Jesus is only an average 

Jewish teacher among other teachers, there should be no need to search out Jesus and solicit his wisdom about 

doing good and having eternal life. God, the one who is good, has already revealed in the Torah what good things 

he wants his people to do, along with his promise that by his grace they receive eternal life.” (GIBBS, 2006, p. 

969).  

51 Reading 19:16-17a in light of the larger Matthean context, then, we may conclude that the man’s perspective on 

Jesus is badly skewed. […] If this structural analysis is correct, it shows that the Messiah of Israel persists in 

seeking to turn this man’s attention away from himself and his own efforts to the place where his heart must be 

turned if he hopes to be saved—to Jesus himself. (Ibid., p. 970).  

52 Bíblia de Estudo da Reforma, 2017, nota 19.17, p. 1589. 

53 Jesus is not a Teacher who instructs men as to how to obtain salvation by their own efforts. If that is what this 

man wants, God has already told him what to do. (LENSKI, 1943, p. 749). 

54 Bíblia da Reforma, 2017, nota 19.17, p. 1589. 
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Ao perguntar “Quais?” (v.18a), Jesus resume os mandamentos da segunda Tábua da 

Lei, que dizem respeito à relação com o próximo (vv.18,19). São mandamentos que a maioria 

dos homens imaginam cumprir, não era diferente com o jovem rico.55 Sua resposta a Jesus 

demonstra hipocrisia e ingenuidade.56 O que Jesus lhe disse parece insuficiente; Ele quer mais. 

A pergunta “O que me falta ainda?” (v.20b) mostra a sua insatisfação e que a interação com 

Jesus ainda não lhe afetou em nada.57 Ao mesmo tempo, é uma pergunta reveladora, pois mostra 

que ele está consciente da sua imperfeição.58 Parece claro que ele não estava satisfeito com a 

sua religião, e sentia que faltava alguma coisa em seu interior.59  

Para Gibbs, ao responder “Se você quer ser perfeito” (v.21), Jesus demonstra Sua 

autoridade, não de mestre da lei mosaica, mas de Senhor e Cristo, quem verdadeiramente Ele 

é. Um pouco antes, Jesus havia ensinado que apenas aqueles que faz a vontade do Pai entrará 

no reino dos céus (7.21-23), e a vontade do Pai é que as pessoas sejam discípulos de Jesus 

(12.46-50). Apenas aqueles que ouvem as palavras de Jesus e têm fé nele, terão sua casa 

construída sobre a rocha e não sobre a areia movediça (7.24-27). Apenas os que se voltam e se 

aproximam de Jesus como criancinhas entrarão no Reino do Céus no último dia, pois dos tais é 

o Reino de Deus e suas bênçãos já agora, no tempo do ministério de Jesus (18.3-4; 19.13-15).60 

                                                           
55 By placing the fourth thus Jesus shows that he does not feel bound by the order found in the decalog. By using 

only the second table which demands that we love our neighbor as we do ourselves Jesus takes this ruler to a place 

where he felt surest of himself; for these are the commandments which most men imagine they are able to obey 

with little effort. (LENSKI, 1943, p. 750).  

56 Bíblia de Estudo da Reforma, 2017, nota 19.20, p. 1589. 

57 When the man (for some reason) asks, “Which ones?” (19: 18a), Jesus enumerates and then sums up most of the 

Second Table of the Decalogue (19: 1 8b-19). What transpires next, however, is telling. The young man actually 

rejects Jesus’ answer as insufficient. He emphatically claims, “I have guarded all these things,” but he declares 

that this has not been enough; he is not satisfied (19:20). I repeat: the man has heard (or at least he thinks he has 

heard) Jesus’ answer, and he spurns it. What this teacher has taught him is, in his own view, nothing new, and it 

is not sufficient. He wants more. [...] The implied fuller version of this second question in its context seems clearly 

enough to be “What am I still lacking in order that I may have eternal life?” The second question shows that he 

has not been affected in the slightest by the interaction with Jesus so far. He has come to the teacher, and the 

teacher has responded. But the rich young man remains just as unsatisfied as he was before he spoke to Jesus. 

(GIBBS, 2006, p. 971). 

58 Bíblia de Estudo da Reforma, 2017, nota 19.20, p. 1589. 

59 EARLE, 2006, p. 138. 

60 Jesus’ reply begins in measured response, echoing his first answer. “If you want [εἰ θέλεις] to be complete 

[τέλειος]” (19:21) signals that Jesus is about to tell the man precisely what he is lacking. Then, to speak frankly, 

the hammer falls, and Jesus does not speak as a teacher of the Torah of Moses, but as the Lord Christ, who he truly 

is. Earlier in Matthew, Jesus taught that only the one who does the will of the Father will enter the reign of heaven 

(7:21-23), and the will of the Father is for people to be Jesus’ disciples (12:46-50). Only the one who hears Jesus’ 

words and, in faith, does them will have a lasting house built upon the rock and not upon the shifting sand (7:24-

27). And only those who turn and approach Jesus like little children (whom the disciples have just tried to dismiss) 

will enter the reign of heaven on the Last Day, because of such is the reign of God and its blessings already now, 

in the time of Jesus’ ministry (l8:3-4; 19:13-15). (GIBBS, 2006, p. 972). 
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Gibbs entende que de alguma forma, aquele jovem estava assumindo não apenas que 

havia algo que ele devia fazer, como acreditava que realmente havia algo que ele pudesse fazer 

para obter a vida eterna. Jesus, então, lhe dá algo para fazer! Ele deveria vender seus bens e dar 

tudo aos pobres. Assim ele teria o tesouro celestial que procurava. Ele faria tal coisa porque 

Jesus o convocou para ser seu discípulo. Ele não poderia mais chamar Jesus de “mestre”. Ele 

deveria chama-lo de “Senhor”. O jovem rico esperava descobrir a informação sobre o que ele 

precisava fazer. Jesus, no entanto, não está interessado em dispensar esse tipo de informação, 

esse tipo de ensino. Jesus convoca o homem rico a considerá-lo não mais como fonte de 

informação, mas como a fonte da salvação.61 O evangelista Marcos ainda acrescenta que Jesus 

lhe disse essas palavras com amor (cf. Mc 10.21), o que demonstra o grande interesse de Jesus 

pelo pecador. 

Ao pedir que vendesse seus bens e desse o dinheiro aos pobres (v.21), Jesus apontou 

para a maior fraqueza daquele homem. Apesar de alegar que guardava os mandamentos, ele 

não conseguia nem guardar o primeiro, pois amava mais os seus bens do que a Deus.62 Ele 

estava disposto a disciplinar-se para observar todas as estipulações externas e, até mesmo, para 

realizar obras além do exigido, mas, por causa de sua riqueza, ele tinha o coração dividido. Seu 

dinheiro competia com Deus.63 Conforme Lenski, o que ele havia alcançado era apenas uma 

obediência externa à lei e nem sequer descobriu que isso era inútil para a salvação. O que ele 

não tinha, começava com essa descoberta: a percepção de que ele necessitava de uma mudança 

interna completa. Esta mudança devia ser, em primeiro lugar, a verdadeira tristeza e contrição. 

Abandonar o que até então era o tesouro do seu coração seria apenas o lado negativo; o lado 

positivo seria que agora ele teria um “tesouro no céu” com todo o seu coração firmado naquilo.64 

                                                           
61 In some way, the young man is assuming that there is not only something that he must do, but more than that, 

he believes that there is something that he can do in order to have eternal life. Jesus now gives him something to 

do! He must sell his possessions and give the proceeds to the poor. Thus he would have the heavenly treasure that 

he seeks. He would do such a thing because Jesus has summoned him to be his disciple. No longer can he call 

Jesus “Teacher.” He must name him “Lord.” The rich young man hoped he could find out from this teacher the 

information about what he needed to do. Jesus, however, is not interested in dispensing that kind of information, 

that kind of teaching. Jesus summons the Wealthy man to regard him no longer as a source of information, but as 

the source of salvation. (Ibid., p. 972). 

62 Bíblia de Estudo da Reforma, 2017, nota 19.21, p. 1589. 

63 CARSON, 2010, p. 495. 

64Thus far the man has attained only an outward obedience to the law and has not even discovered that this is 

utterly useless for salvation. The thing he lacks begins with this discovery and thus with the realization that what 

he needs is a complete inward change. […] This change is to be, first of all, the true sorrow of contrition. [...] 

Abandoning what was hitherto his heart's treasure is only the negative side; the positive side is that now he has 

"treasure in heaven" with his whole heart fixed on that. (LENSKI, 1943, p. 752).  
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Hendriksen afirma que o pedido para se desfazer de todos os bens foi um convite de 

Jesus para que o jovem confiasse plenamente nele (em Jesus), pois o próprio Senhor estava lhe 

dizendo, sem plena confiança e total rendição àquele que estava emitindo a ordem, não seria 

possível esperar que ele vendesse tudo o que tinha e desse o produto aos pobres.65 Lennki alerta 

de que seria um grande mal-entendido pensar que estas palavras de Jesus significam que 

vendendo e dando sua riqueza terrena o homem receberia o tesouro no céu como recompensa. 

Este tesouro é a graça imerecida e perdão de Deus. A única coisa que ainda faltava ao jovem 

rico era a fé verdadeira e salvadora.66 

Para Carson, a forca propulsora básica do versículo 21 não é “venda os seus bens e de o 

dinheiro aos pobres”, mas “venha e siga-me”.67 Conforme Hendriksen, esse “seguir”, que devia 

ser acompanhado por um testemunho ativo e preparação para o mesmo, implica que o jovem 

devia aprender a “negar-se a si mesmo e tomar sua cruz” (cf. 16.24).68 No entanto, recusando-

se a renunciar, o jovem retirou-se triste. Ele estava dominado por um conflito de interesses. 

Desejava obedecer a Jesus, mas também queria gozar a sua fortuna. Esse último desejo era mais 

forte, e venceu.69  

Lenski lembra que quando Jesus exige verdadeiro arrependimento e fé, nem sempre Ele 

nos pede para desistir de nossas posses terrenas. Esta passagem não pode ser usada como prova 

para a abolição da propriedade pessoal e da riqueza. Zaqueu não foi obrigado a dar toda a suas 

posses aos pobres; José de Arimateia era um discípulo rico; Ananias era livre para fazer com 

os seus bens o que ele quisesse, contanto que não praticasse hipocrisia ou tentasse enganar o 

Espírito Santo; Tiago apenas adverte os ricos para que não confiem em suas riquezas em vez 

de confiar em Deus. Lutero está, portanto, certo quando chama a atenção para o estado 

doméstico e sua exigência de certas posses como casa e lar, comida, roupa, etc., para o sustento 

da esposa e dos filhos. O caso deste jovem é um caso especial e vem sob as declarações feitas 

em Mt 18.8,9.70 Eram as posses que estavam fazendo este jovem tropeçar.  

                                                           
65 HENDRIKSEN, 2001, p. 316. 

66 It is a serious misunderstanding of this word of Jesus when it is thought to mean that by selling and giving away 

his earthly wealth this man would receive this treasure in heaven as a reward. This treasure is the unmerited grace 

and pardon of God. For the other side of the one thing this man yet lacked is the true and saving faith in Christ. 

(LENSKI, 1943, p. 752). 

67 CARSON, 2010, p. 495. 

68 HENDRIKSEN, 2001, p. 317. 

69 EARLE, 2006, p. 138. 

70 When Jesus demands true repentance and faith he does not always ask us to give up our earthly possessions. 

This passage cannot be referred to as proof for the abolition of personal ownership of wealth. Zacchaeus was not 

required to give all his possession to the poor; Joseph of Arimathaea was a disciple and rich; Ananias was free to 

do with his own what he would as long as he did not practice hypocrisy or tried to deceive the Holy Ghost; St. 
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Gibbs concorda com Lenski nesse ponto, ele ainda acrescenta que embora Jesus 

generalize a situação a partir desse incidente ao ensinar seus discípulos (19.23-26), é mais 

prudente entender o pedido de Jesus (v.21) como algo específico para a situação e necessidade 

espiritual daquele homem. Seu deus precisava ser destruído para abrir caminho para o 

verdadeiro reinado de Deus em Jesus.71 

Carson afirma que a submissão absoluta a Ele (Jesus), com a humildade de uma criança, 

é essencial para a salvação. A condição que Jesus impõe não só revela a ligação do homem com 

o dinheiro, mas também mostra que toda sua submissão formal à lei não tem valor porque nada 

dela exige a auto entrega absoluta. O que o homem precisa é do triunfo da graça, pois, como os 

versículos seguintes mostram, é impossível para ele entrar no reino dos céus. Deus, para quem 

todas as coisas são possíveis (v.26), deve operar. A parábola de 20.1-16 fala diretamente dessa 

questão. Mas o jovem está surdo para isso: ele vai embora porque se tiver de fazer a escolha 

entre o dinheiro e Jesus, o dinheiro vence (cf. Mt 6.24).72  

Richards alerta que o verdadeiro perigo da riqueza é fazer com que a pessoa fique tão 

dependente dela e deixe de depender completamente do Senhor; é fazer com que a pessoa deixe 

de perceber que é pecadora, a ponto de ficar cega ao defeito que existe em seu relacionamento 

pessoal com Deus.73 Ao que parece, era exatamente isso que estava acontecendo com aquele 

jovem rico. 

Lenski termina dizendo que, de fato, aquele jovem deixou Jesus, mas as palavras de 

Jesus foram com ele. O fato de ele não ter sido convertido de forma instantânea não causa 

surpresa. Isso seria algo que lhe custaria uma luta, talvez severa e prolongada. Os sinóticos não 

registram o resultado, pois o seu interesse está nas as palavras de Jesus que vão muito além de 

um caso.74 

 

 

                                                           
James warns the rich only against trusting in riches instead of trusting in God. Luther is, therefore, right when he 

draws attention to the domestic state and its requirement of certain possessions such as house and home, food, 

clothing, etc., for wife and children. The case of this young man is a special one and comes under the statements 

made in 18:8, 9. (LENSKI, 1943, p. 753). 

71 Although Jesus will generalize from this incident when he teaches his disciples in 19:23-26, we are probably 

best served to see Jesus’ demand “sell your belongings” as something specific to this man’s situation and spiritual 

need. His god needed to be destroyed to make way for the true reign of God in Jesus. (GIBBS, 2006, p. 973). 

72 CARSON, 2010, p. 495. 

73 RICHARDS, 2008, p. 117. 

74 The fact that he was not changed on the instant need not cause surprise. It would cost him a struggle, perhaps 

one that was severe and prolonged. The synoptists do not record the outcome, for their interest lies, not in this 

case, but in the words of Jesus which go far beyond one case. (LENSKI, 1943, p. 754). 
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1.10 IMPACTO DO TEXTO (APLICAÇÃO) 

 

Bom só existe um! Essa foi a resposta de Jesus ao jovem rico para a pergunta: “Que 

farei eu de bom para alcançar a vida eterna?” Esse jovem rapaz, influenciado pela teologia 

farisaica, acreditava firmemente que, fazendo alguma boa obra específica, alcançaria a tão 

almejada vida eterna. E ele possuía algo que até lhe dava certa vantagem – posses, riquezas. 

Ora, no contexto farisaico-judeu, ser rico era um sinal de dupla bênção, além da prosperidade 

material, ele tinha também a oportunidade de usar sua riqueza em benefício dos outros, e assim 

alcançar mais méritos. 

Mas, apesar de suas vantagens, o jovem sentia que ainda não havia alcançado a vida 

eterna, por isso foi procurar Jesus, na esperança de que encontraria a solução para o seu dilema. 

Jesus lhe responde o que qualquer mestre fariseu responderia: “Guarde os mandamentos”. 

Parece que o jovem estranha a resposta de Jesus, então lhe pergunta: “Quais?” Ao que Jesus 

resume a segunda tábua da lei. Mas o jovem rapaz não se satisfaz, parece que a resposta de 

Jesus tinha sido insuficiente, afinal, tudo isso ele observava. Ele parece indignado, 

inconformado com a resposta de Jesus, mesmo tendo observado tudo aquilo, sentia que algo 

ainda lhe faltava.  

A consciência dele o acusa, o deixa em dúvida. Será que isso é o suficiente? Não pode 

ser. “O que me falta ainda?”, é a sua pergunta. Então, Jesus atinge a raiz do seu problema, ao 

lhe responder: “Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e 

você terá um tesouro nos céus; depois, venha e siga-me.” Ao se retirar triste, o jovem mostra 

que o amor às riquezas era maior do que o amor a Deus. Ele queria alcançar a vida eterna, mas 

não queria deixar o seu deus/ídolo (a riqueza), isso lhe ofuscava a verdadeira compreensão 

sobre Deus e sobre sua situação diante de Deus.  

Ao pedir que o jovem venda os seus bens, Jesus não está querendo dizer que aquilo seria 

a coisa boa que lhe daria a vida eterna. O que Jesus quer é que ele se desfaça do seu ídolo, 

daquilo no qual depositava a sua confiança. O problema dele não era ter muitas posses (ser 

rico), o problema era depositar a confiança nisso e deixar Deus de lado. Walther diz que Jesus 

sabia muito bem com quem estava lidando, um pecador cheio de autojustiça, seguro de si em 

seus pecados, por esse motivo não fala nenhuma só palavra de Evangelho, pois primeiro Ele 

tinha que fazer o jovem rico se dar conta de sua miséria espiritual.75 

                                                           
75 WALTHER, Carl Ferdinand Wilhelm. A correta distinção entre lei e evangelho. Trad. Marie Luize Heimann. 

Porto Alegre: Concórdia, 2005, p. 116. 
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O amor às riquezas o fez acreditar que para alcançar a vida eterna, bastava fazer alguma 

coisa boa, ou seja, salvação por obras. Mas qual é o grande problema da salvação por obras? A 

dúvida. Alguém que acredita que pode ser salvo mediante as suas obras, jamais poderá ter a 

certeza se já fez o suficiente, jamais poderá ter a certeza da vida eterna. Era exatamente isso 

que estava acontecendo com o jovem rico. Ele fazia boas obras, ele tinha dinheiro, ele procurava 

seguir os mandamentos. No entanto, tudo isso ainda lhe deixava dúvidas quanto à vida eterna. 

Em Jesus ele procurou a fonte certa, mas a motivação errada o fez voltar para casa triste, com 

a sua mesma dúvida. 

Para entendermos melhor o episódio do jovem rico, é importante olhar para a sequência 

do texto. Quando Jesus alerta seus discípulos sobre o perigo das riquezas, Ele diz que é mais 

fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, do que um rico entrar na vida eterna. Diante 

disso os discípulos concluem: “Sendo assim, quem poderá ser salvo?” Ao que Jesus reponde: 

Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível.   

O jovem rico queria fazer o que é impossível para qualquer ser humano. O que faltava 

para ele era a confiança total em Deus, humilhar-se diante de Deus, reconhecer-se dependente 

de Deus assim como uma criança é dependente de seus pais. É Deus quem provê todo o 

necessário para a vida diária: roupas, calçados, comida, bebida, casa, lar, etc., inclusive a 

riqueza material é uma dádiva de Deus. Se Deus é bondoso para com as coisas materiais, muito 

mais Ele o é em relação as coisas espirituais. Deus não só pode, como quer salvar toda a 

humanidade. A maior prova disso é o Cristo crucificado. Na cruz Cristo tomou sobre si todos 

os nossos pecados. Cristo satisfez a santa vontade de Deus em nosso lugar. Ele fez aquilo que 

é impossível para os homens. Aquilo que é possível somente para Deus. Porque Ele é Deus. 

Portanto, ninguém, sendo rico ou pobre, pode alcançar a vida eterna por fazer alguma 

coisa boa. A salvação não é por obras. A salvação é por graça. Deus faz aquilo que impossível 

para nós. Deus nos salva mediante a fé em Cristo. Sem Cristo há dúvida e incerteza. Com Cristo 

há certeza. Certeza da salvação. Certeza da vida eterna.  

O que faltou ao jovem rico foi esta fé verdadeira. Fé que lhe garantiria a certeza da vida 

eterna. Mas ele queria fazer uma coisa boa; isso era impossível. Ele achava que era bom; mas 

esqueceu o que Jesus tinha lhe dito. “Bom só existe um.” Esse bom é Deus. É Deus quem salva. 

É Deus quem dá a vida é eterna. Pois a vida eterna é de graça. Amém. 
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