
 

 

Certeza da direção certa 

Pr. Harry Tenório 

 
“Mas quanto a sua pergunta, cumpra os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não 

darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe” (Mc 10.19). 
 
- Casamento do Madson e kayene 5.9.2009 

 
Introdução 

Você tem certeza de quem tomado a direção certa nas questões mais essenciais da sua vida? 
 
Certo dia, um jovem veio correndo na direção de Jesus, e ao chegar diante dele ajoelhou-se.   
-Correndo?  
Isto mesmo, tinha pressa.  
Desejava saber se estava na direção certa, se sua forma de viver o levaria ao triunfo desejado.  
 
Oxalá todos nós tivéssemos a mesma urgência que houvera tido o jovem rapaz, que se lança correndo aos 
pés de Jesus para consultar ao autor da vida acerca  de se alcançará ou não o prêmio final tão desejado, a 
aprovação divina para herdar a vida eterna.  
 
É curioso o desenrrolar deste breve encontro, porque nós vamos ser informados de que ele fazia 
praticamente tudo certo. Mas ainda persistia a dúvida, tanto é que ele vai em desespero buscar uma 
resposta de Jesus. Terminamos por descobrir que ainda faltava uma coisa, e que quando falta uma coisa o 
todo se instabiliza. Se queremos ser vitoriosos em nossos projetos de vida, não podemos pensar em nos 
doar quase totalmente, só uma doação completa garante o sucesso pleno dos nossos planos. 
 
A dúvida do jovem era espiritual, mas a resposta de Jesus será um manual que quando atendido garantirá o 
sucesso não apenas dos nossos anseios espirituais, mas será uma estrada muito bem pavimentada, que 
quando trilhada produzirá também sucesso em qualquer plano da nossa vida.  
 
Por isto, queremos compartilhar o manual para uma vida espiritual, pessoal, profissional e por causa do 
evento, principalmente uma vida matrimonial de sucesso. 
 

1 – Manual do sucesso 
 
É curiosa a forma com que Jesus trata aquele jovem rapaz. Sabemos hoje, que sua vida foi muito breve, 
viveu apenas 33 anos, mas não parecia ter pressa diante do moço acelerado. A propósito, existem alguns 
sábios adágios aceca da pressa, mas vamos ficar com um em especial: 
 

• “A pressa é inimiga da perfeição” 
 
Jesus era intenso, gostava de profundidade nos seus relacionamentos, ainda que só fosse encontrar em 
vida na terra com aquela pessoa uma vez apenas. Está com ele era a certeza de ter um encontro marcante. 
 



 

 

Ele simplesmente desacelera o nível frenético de movimento emocional que repousava sobre a mente do 
jovem. Queria transparecer que nas questões mais essenciais da vida, a pressa poderá nos levar a decisões 
muito mal firmadas.  
- Vocês querem uma prova de que ele desacelera o jovem? 
A melhor delas é que ele não vai direto ao assunto da pergunta do moço, mas procura saber sobre a 
essência do seu conceito de Bom. Sim, isto porque ao aproximar-se de Jesus o chama de Bom Mestre.  
 
É verdade, nós como aquele jovem chancelamos de bom todos aqueles que nos agradam.  
- Não é um conceito errado? 
Basta alguém fazer algo que não gosto, e já não chamo de bom moço ou boa moça. Talvez o jovem 
desejasse preparar o terreno do coração de Jesus para receber uma chancela sumária e direta: “Aprovado! 
Você já tem a vida eterna”. 
 
Após a desaceleração mental provocada por Jesus, aquele moço iria descobrir pela resposta recebida que 
aquele que estava diante dele conhecia tudo sobre vida, sucesso, aprovação, até porque Ele havia sido o 
criador de todas aas coisas.  
 
Quero então desacelerar as emoçõe também por aqui, para desfrutarmos da reposta de Jesus. 
 

2 – Seis passos para uma vida matrimonial feliz. 
 
2.1 - Não Matarás 

Outro dia estava aconselhando a pedido de uma mãe que não é aqui da igreja, seu filho e sua namorada. 
Muito jovens e imaturos, ainda sem uma estrutura financeira ideal, desejavam casar. Fui surpreendido com 
a resposta do moço: 
 

“ Pastor, minha mãe é careta. Veja se não tenho razão? 

- Somos muito jovens, e isto é verdade.  

- Mas se isto  pode ser uma desvantagem, por outro lado será uma vantagem, porque se o casamento 

não der certo serem os jovens para procurar um outro par”. 

 
Eis um relacionamento que já nasceu sendo assassinado. Existem muitas formas de se tornar um assassino, 
com o por exemplo matar um casamento por asfixia, sufocando o relacionamento com indiferença, 
rispidez, ausência de diálogo e cumplicidade. 
 
Não senhores, não pensem que apenas os que pegam uma arma de fogo e detonam no peito de outra 
pessoa são assassinos. Existem os que matam com o silêncio, com a distância, com a quebra das alianças 
firmadas no casamento.  
 
2.2 – Não adulterarás 

É certo que a questão do moço era a vida eterna, mas veja que o que Jesus está receitando para o sucesso 
do seu empreendimento espiritual é o Manual da Vida. Quando ele desacelerou o moço, tirou sua cabeça 
do céu e colocou na terra. Tudo começa aqui, quis sugerir, e começa com a firmeza de uma aliança de 
fidelidade. 
 



 

 

Outro dia um amigo que se lamentava do seu superior que nem é cristão praticante de nunca ter recebido 
uma oportunidade de crescimento durante os seus 18 anos de carreira na empresa, ouviu:  
“Quer mesmo saber por que? Você é o mais afamado adúltero da companhia, e se não consegue ser fiel a 
sua esposa que dá a vida por você, não conseguiria ser completamente fiel a empresa que trabala, que não 
dá sua vida por ninguém”. 
 
O adultério é o mais violento e letal ataque que pode existir contra um relacionamento. A traição deixa 
sulcos profundos nas nossas trilhas emocionais, fragiliza o ofendido, descredibiliza o amor. 
 
2.3 – Não furtarás 

Nesta Jesus pega muita gente. Não pense que furtar é apenas tirar dinheiro da carteira dele. Quando tiro o 
tempo que deveria ser dedicado a minha família para ficar perdendo tempo, jogando conversa fora com 
amigos sem Deus que só nos encaminham para o mal, estamos furtando. 
 
2.4-5 – Não darás falso testemunho e não enganarás a ninguém 

Vamos juntar estes dois, porque eles quase sempre agem consorciados.O que é um falso testemunho? 
 
-Um dia, há muitos anos atrás,  a esposa de um amigo farrista me ligou pela manhã para me dar os 
parabéns muitos meses depois que havia aniversariado. Sabe que o marido dela quando soube que eu disse 
que meu anivesário não havia sido na data anterior ainda ficou com raiva de mim? 
- Enquanto uma fila de supermecado andava ouvia um rapaz dizer para o outro:  
“ela engoliu minha desculpa. Também rapaz, deitei no chão de terra batida e rolei de um lado para o 

outro, passe em um posto, comprei meio litro de gasolina e passei no corpo. Perdi a roupa, cheguei 

imundo, mas salvei o casamento”. E ainda dizem: “Eu juro pela minha mãe que foi o carro que quebrou. 
Coitada da mãe. Quando você ver alguém precisando jurar para credibilizar sua história, pode crer é apenas 
mais um mentiroso e enganador contando suas mentiras. Ele está enganado, não salvou não. Está 
assassinando por inanição, matando aos poucos.  
 
Como são ingênuos e bobos os homens que pensam enganar suas mulheres com suas estratégias 
diabólicas. Faz até dó! 
 
2 –  6 – Honra a pai e mãe 

Este é o primeiro mandamento com promessa  dado por Deus aos homens, vejam: 
 
(Deuteronômio 5.16) -  “Honra a teu pai e a tua mãe, como o SENHOR teu Deus te ordenou, para que se 

prolonguem os teus dias, e para que te vá bem na terra que te dá o SENHOR teu Deus”. 
 
O homem e a mulher que não aprenderam a honrar pai e mãe não honrarão seus conjujes.  

E isto é simples, eles são autoridades levantadas por Deus para nos guardar, proteger, cuidar, abençoar, 
sustentar, encaminhar. Sei que existem pais extremamente imperfeitos. Não importa, são pais e 
necessitam ser honrados , porque é mandamento. Isto é, se desejarmos ter sucesso na nossa vida e dias 
longos na terra. 
 



 

 

Madson e kayene, tivemos juntos estes dias que antecederam este dia, e estive orando insistentemente 
por este enlace. Esta foi a palavra que Deus me deu para entregá-los: “Cumpra os seis passos, eles serão 

uma estrada segura que os levará ao destino de um casamento feliz”. 

 - Estejam completamente certos, esta é a direção certa! 


