Retomando: No estudo passado, fomos desafiados a praticar a nossa confiança em Deus,
identificando áreas onde ainda não temos conseguido descansar e confiar em Deus. Você identificou
alguma área? Compartilhou com o seu líder? Como foi?

Estudo 31 – Onde está o teu Tesouro?

 Resumo: Neste estudo, falaremos a respeito da facilidade que todos temos de acumular
tesouros em nosso coração. Veremos no que isso pode resultar e aprenderemos sobre os
passos que devemos tomar se desejarmos uma vida verdadeira com Jesus.
Texto: Mateus 19:16-24 e Mateus 6:19-21
Introdução: O ser humano tem muita facilidade em se apegar a coisas e pessoas, isso é inerente ao
homem, faz parte de sua natureza. Muitas coisas tendem a nos deslumbrar e quando menos
percebemos, elas já encontraram o caminho do nosso coração e tomaram a maior parte dos nossos
pensamentos e motivações. Todos nós temos a necessidade de nos apegar a algo e nos mover em
prol do mesmo, alguma coisa que nos faça pensar que vale a nossa vida, o nosso esforço. Os
tesouros no nosso coração são coisas que consideramos da mais alta importância, coisas as quais
dedicamos nossa vida e que possuem valor inestimável. No entanto, precisamos considerar o fato de
que nem sempre os tesouros que consideramos valiosos realmente o são. Existem algumas coisas
que muitas vezes não temos valorizado, mas que são os verdadeiros tesouros.
1)Quais são os tesouros do seu coração?
Muitas pessoas declaram que sua família são o seu verdadeiro tesouro, mas vivem uma vida distante
dos parentes, não tiram tempo de qualidade com eles, são ausentes em muitos momentos, não trata
com honra ou respeito. Conhecemos os tesouros do coração de uma pessoa pelo tempo e esforço
que ela investe em algo ou alguém. Muitas vezes declaramos que o nosso tesouro é um, quando
na verdade, as nossas atitudes demonstram que o verdadeiro tesouro do nosso coração é outro.
O jovem rico, do texto que lemos, nos mostra exatamente isso: um jovem que aparentemente parecia
valorizar a vida eterna. Através de sua fala, parecia que o que ele mais queria e priorizava era ter a
vida eterna e viver uma vida verdadeira com Jesus. Mas Jesus, que conhece os corações, percebeu
que havia dentro dele, outros tesouros, tesouros esses que falaram mais forte do que o verdadeiro
tesouro. O jovem tinha o seu coração nas suas riquezas, nos seus bens e não foi capaz de abrir mão
deles para herdar a vida eterna. Jesus chega a declarar que ele já andava de forma impecável e que
somente faltava uma coisa, mas essa uma coisa o impediu de viver o verdadeiro tesouro. No texto de
Mateus 6, Jesus nos faz um grande alerta sobre não ajuntarmos tesouros na terra. Jesus nos ensina
que qualquer tesouro que for juntado aqui irá acabar, mas precisamos juntar tesouros no céu, os
verdadeiros tesouros que nunca irão acabar. O bem mais precioso que podemos ter é o próprio
Jesus e a vida que somente Ele pode nos oferecer. Quando tornamos Jesus e a vida eterna o
nosso tesouro, então passamos a dedicar nossa vida e oferecer todo o nosso esforço a Ele.
Corremos por Ele, vivemos por Ele e fazemos o que for necessário para mantê-lo.

2)O que você acha necessário fazer para ajuntar tesouros no céu?
Infelizmente o jovem rico não quis seguir os conselhos de Jesus para herdar a vida eterna. Os
tesouros contidos no coração dele falaram mais alto e o fizeram correr na direção errada. Mas não
precisa ser assim conosco. Diferente da escolha que o jovem rico fez, nós podemos escolher seguir
as orientações de Jesus e juntar tesouros onde eles nunca, jamais se estragarão.
I – Vender tudo o que tem. Quando Jesus pediu ao jovem que vendesse tudo o que ele tinha, Ele,
que já sabia que este era o tesouro do coração daquele rapaz, estava dizendo diretamente para que
ele se desfizesse daquilo que ele considerava tão valioso, mas que na verdade não passava de uma
riqueza findável e corruptível. Jesus nos dá hoje a mesma orientação:Venda tudo o que tem! Em
outras palavras, livre-se de qualquer outra coisa que possa ser um tesouro no seu coração no
lugar do verdadeiro tesouro que é Jesus e a vida eterna. Outros tesouros podem te fazer perder o
verdadeiro tesouro, portanto, desfaça-se dele o quanto antes.
II – Dar aos pobres. Existem pessoas que não possuem a riqueza verdadeira em seu coração, ou
seja, não possuem Jesus e a vida eterna. Essas pessoas são chamadas de pobres. Pobre é todo aquele
que não possui Jesus em sua vida. Em provérbios 13:7, a Bíblia nos fala que há aqueles que se
consideram ricos não tendo nada e outros que se consideram pobres, tendo tudo. Não adianta
termos em nosso coração outra riqueza que não o Senhor, viver nossa vida por ela, ter todas as
outras coisas, mas não ter o verdadeiro tesouro. Portanto, temos que compartilhar com os que
não têm ainda a riqueza de ter a Jesus e a vida eterna, para que eles tenham a oportunidade
de ter dentro de si o que de mais valioso existe. Dê aos pobres, compartilhe.
III – Seguir a Jesus. Da mesma maneira (e até mais) como nos dedicamos a correr atrás daquilo
que antes era a riqueza do nosso coração, devemos empenhar nossa vida em seguir a Jesus. Lembrese de que são as nossas ações que demonstram qual é a verdadeira riqueza do nosso coração. Por
mais bonitas que tenham sido as palavras do jovem rico, no momento em que ele foi desafiado a
seguir a Jesus, ele optou por não fazer, pois o seu desejo era seguir outras riquezas que haviam
dentro dele. Seguir a Jesus é fundamental para quem deseja ter dentro de si o verdadeiro
tesouro. Dedicar a minha vida a estar o mais perto possível, cumprir as suas ordens e ser fiel a
Ele. Decida hoje seguir a Jesus.
Conclusão: Jesus ensina aos seus discípulos que é muito difícil um “rico” entrar no reino dos céus.
Não podemos pensar que somos ricos quando a riqueza do nosso coração é terrena e passageira. O
nosso coração tem muita facilidade em se apegar, mas não podemos permitir que dentro dele
estejam coisas que aparentam ser preciosas mas que na verdade não são. Você deseja a verdadeira
riqueza em sua vida? Deseja se livrar das falsas riquezas hoje? Levante a mão, vamos orar.
Desafio: Durante esta semana, faça uma avaliação de onde é que você investiu a maior parte do seu
tempo e do seu esforço. O que é que tem ocupado a maior parte dos seus pensamentos e coração?
Cuidado, estes podem ser os seus tesouros. Pergunte a si mesmo: onde está o meu coração?

