
Lição 7                                      Sábado, 15 de novembro de 2014. 
 

Serviço pessoal 
“E quem é o meu próximo?” Lucas 10:29. 
“[Cristo] Mostrou que nosso próximo não significa unicamente alguém da igreja ou fé a que 

pertencemos. Não faz referência a nacionalidade ou cor, ou distinção de classe. Nosso próximo é 
toda pessoa que carece de nosso auxílio.” — Christ’s Object Lessons (Parábolas de Jesus), p. 
376. 
Estudo adicional:   O Desejado de Todas as Nações, pp. 497-505 (“O bom samaritano”).

 

Domingo,           9 de novembro 
1. UM ACONTECIMENTO ATUAL 
A. O que aconteceu com um homem que passava por um lugar infestado de 
ladrões? Lucas 10:30. 
Lucas 10.30   E, respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu 
nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o 
meio morto 

“Jornadeando de Jerusalém para Jericó, o viajante tinha de passar por um trecho deserto da 
Judeia. O caminho descia por entre abruptos e pedregosos barrancos, e era infestado de ladrões, 
sendo frequentemente cenário de violência.” — The Desire of Ages (O Desejado de Todas as 
Nações), p. 499. 
B. O que o sacerdote fez, ao passar por aquele caminho? Lucas 10:31. 
Lucas 10.31   E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote; e, vendo-o, 
passou de largo. 
C. O que o levita fez? Lucas 10:32. 
Lucas 10.32   E, de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de 
largo. 

“Ambos esses homens [o sacerdote e o levita] ocupavam postos sagrados, e professavam 
expor as Escrituras. Pertenciam à classe especialmente escolhida para servir de representantes 
de Deus perante o povo. Deviam ‘compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados’ (Hebreus 
5:2), para que pudessem levar os homens a compreender o grande amor de Deus para com a 
humanidade.” — Ibidem, pp. 499 e 500. 

 

Segunda,           10 de novembro 
2. O PRINCÍPIO CORRETO EXEMPLIFICADO 
A. Quando o samaritano viu o sofredor, o que fez? Lucas 10:33 e 34. 
 
Lucas 10.33   Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de 
íntima compaixão. 10.34   E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho; 
e, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele; 

“Certo samaritano, indo de viagem, chegou onde se achava a vítima e, ao vê-la, moveu-se de 
compaixão por ela. Não indagou se o estranho era judeu ou gentio. Fosse ele judeu, bem sabia o 



samaritano que, invertidas as posições, o homem lhe cuspiria no rosto e passaria 
desdenhosamente. Mas nem por isso hesitou. Não considerou que ele próprio se achava em 
perigo de assalto, caso se demorasse naquele local. Bastou-lhe o fato de estar ali uma criatura 
humana em necessidade e sofrimento. Tirou o próprio vestuário para cobri-lo. O óleo e o vinho, 
provisão para sua viagem, empregou-os para curar e refrigerar o ferido. Colocou-o em sua 
cavalgadura e pôs-se a caminho devagar, a passo brando, de modo que o estranho não fosse 
sacudido, aumentando-se-lhe, assim, os sofrimentos.” — The Desire of Ages (O Desejado de 
Todas as Nações), p. 503. 
B. Que mais o samaritano fez? Lucas 10:34 (segunda parte) e 35. 
Lucas 10.34 E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho; e, pondo-o 
sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele; 10.35 E, partindo ao 
outro dia, tirou dois dinheiros, e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que de 
mais gastares eu to pagarei, quando voltar. 

“[O samaritano] Conduziu-o [o viajante ferido] a uma hospedaria e cuidou dele durante a 
noite, velando-o carinhosamente. Pela manhã, como o doente houvesse melhorado, o samaritano 
ousou seguir viagem. Antes de fazê-lo, porém, pô-lo sob os cuidados do hospedeiro, pagou as 
despesas e deixou um depósito em seu favor; não satisfeito com isso, ainda tomou providências 
para qualquer necessidade eventual [...].” — Ibidem. 
C. Em conclusão, que pergunta Jesus fez ao doutor da lei? E como este foi levado a 
responder à própria pergunta, que antes havia feito? Lucas 10:36 e 37. 
Lucas 10.36 Qual, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos 
salteadores? 10.37 E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai 
e faze da mesma maneira. 

“O samaritano cumprira o mandamento, ‘Amarás o teu próximo como a ti mesmo’, mostrando 
assim ser mais justo do que os que o condenavam. [...] Esse samaritano representa Cristo. [...] 
Quando estávamos feridos e à beira da morte, compadeceu-Se de nós. Não passou de largo, não 
nos abandonou, desamparados, nem nos deixou perecer sem esperança. [...] Viu nossa cruel 
necessidade, advogou nossa causa e identificou Seus interesses com os da humanidade. Morreu 
para salvar os inimigos. Rogou por Seus assassinos.” — Christ’s Object Lessons (Parábolas de 
Jesus), pp. 381 e 382. 

Terça-feira, 11 de novembro
3. IDENTIFICANDO NOSSO PRÓXIMO 
A. Que ordem se tornou um princípio básico do cristianismo? Lucas 10:37(segunda parte). 
Lucas 10.37   E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e 
faze da mesma maneira. 

“A verdade divina exerce pouca influência sobre o mundo, embora devesse exercer muita 
influência por nossa atitude. É bastante comum a simples profissão de religião, mas isso quase 
nada vale. Podemos professar ser seguidores de Cristo, podemos professar crer em todas as 
verdades da Palavra de Deus; mas isso não fará bem ao nosso próximo, a não ser que nossa 
crença esteja entrelaçada com nossa vida diária. Nossa profissão pode ser tão alta quanto o Céu, 
mas não salvará a nós mesmos nem aos nossos semelhantes, a menos que sejamos cristãos. 
Um exemplo correto fará mais benefício ao mundo que qualquer profissão de fé. 

A causa de Cristo não pode ser favorecida por nenhum procedimento egoísta. Sua causa é a 
causa do oprimido e do pobre. Há necessidade da terna simpatia de Cristo no coração de Seus 
seguidores professos – um amor mais profundo àqueles que Ele estimou tanto que deu a própria 



vida para salvar. Essas pessoas são preciosas, infinitamente mais preciosas do que qualquer 
outra oferta que possamos apresentar a Deus.” — Christ’s Object Lessons (Parábolas de Jesus), 
pp. 383 e 384. 
B. Que reconciliação entre etnias, nacionalidades e classes sociais foi alcançada pela cruz 
de Cristo? Efésios 2:13-16. 
Efésios 2.13 Mas, agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de 
Cristo chegastes perto. 2.14 Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um; e, 
derribando a parede de separação que estava no meio, 2.15 na sua carne, desfez a inimizade, 
isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um 
novo homem, fazendo a paz, 2.16 e, pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, 
matando com ela as inimizades. 

“Não é possível que o coração em que Cristo habita seja destituído de amor. Se amarmos a 
Deus porque primeiro nos amou, amaremos a todos por quem Cristo morreu. Não podemos 
entrar em contato com a divindade sem nos aproximarmos da humanidade, porque a divindade e 
a humanidade estão combinadas nAquele que Se assenta no trono do Universo. Unidos com 
Cristo, estamos unidos aos nossos semelhantes pelos áureos elos da cadeia do amor. [...] 

Deus não reconhece distinção alguma de nacionalidade, etnia ou classe social. É o Criador 
de toda a humanidade. Todos os homens são de uma família pela criação, e todos são um pela 
redenção. Cristo veio para demolir todo muro de separação [...]. 

Qualquer que seja a diferença de crença religiosa, um clamor da humanidade sofredora 
precisa ser ouvido e atendido. Onde existirem amargos sentimentos por diferenças de religião, 
muito bem pode ser feito pelo serviço pessoal. O serviço amável quebrará os preconceitos e 
conquistará almas para Deus.” — Ibidem, pp. 384-386. 

Quarta-feira, 12 de novembro
“DE GRAÇA RECEBESTES, DE GRAÇA DAI” 
A. Na obra de Cristo, como encontramos motivos de alegria e de choro? Romanos 12:15. 
Romanos 12.15   Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. 

“Devemos adiantar-nos em atender às aflições, às dificuldades e aos problemas dos outros. 
Devemos partilhar das alegrias e cuidados tanto de nobres quanto de humildes, de ricos quanto 
de pobres. ‘De graça recebestes’, disse Cristo, ‘de graça dai.’ (Mateus 10:8). Ao redor de nós há 
almas pobres e tentadas que necessitam de palavras de simpatia e atos ajudadores. Há viúvas 
que carecem de simpatia e assistência. Há órfãos, aos quais Cristo ordenou aos Seus seguidores 
que recebessem como legado de Deus. Muitas vezes, esses são passados por alto, 
negligenciados. Podem ser maltrapilhos, grosseiros e, segundo toda a aparência, nada atraentes; 
contudo, são propriedade de Deus. Foram comprados por preço, e são, aos olhos do Senhor, tão 
preciosos quanto nós. São membros da grande família de Deus, e os cristãos, como mordomos 
Seus, são por eles responsáveis. ‘Suas almas,’ disse, ‘requererei de tua mão.’” — Christ’s Object 
Lessons (Parábolas de Jesus), pp. 386 e 387. 
B. Quando palavras não são suficientes, como podemos alcançar muitas pessoas? Tiago 
2:15 e 16. 
Tiago 2.15 E, se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, 2.16 e 
algum de vós lhes disser: Ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos; e lhes não derdes as coisas 
necessárias para o corpo, que proveito virá daí? 

“O pecado é o maior de todos os males, e é nosso dever compadecer-nos dos pecadores e 
auxiliá-los. Nem todos podem ser alcançados do mesmo modo, porém. Muitos há que ocultam 



sua pobreza de alma. Estes seriam grandemente auxiliados por uma palavra terna ou por uma 
lembrança amável. [...] As multidões estão tão submersas no pecado que perderam todo o senso 
das realidades eternas, perderam a semelhança com Deus, e mal sabem se têm alma para ser 
salva ou não. Não têm nem fé em Deus nem confiança no homem. Muitos desses só podem ser 
alcançados por atos de beneficência desinteressada. [...] Ao verem a prova de vosso amor 
desinteressado, ser-lhes-á mais fácil crerem no amor de Cristo. 

Muitos há que erram e sentem a sua vergonha e tolice. Consideram seus enganos e erros 
até serem arrastados quase ao desespero. Não devemos negligenciar essas pessoas. Quando 
alguém tem que nadar contra a correnteza, toda a força da mesma o impele para trás. Estenda-
se-lhes uma mão auxiliadora, como o fez a mão do Irmão mais velho a Pedro quando se afogava. 
Falai-lhe palavras de esperança, palavras que fortaleçam a confiança e despertem amor.” — 
Ibidem, p. 387. 

Quinta-feira, 13 de novembro
5. ALCANÇANDO RESULTADOS POSITIVOS 
A. Como podemos ajudar pessoas enfermas pelo pecado a fazer paz com Deus? Isaías 
27:5. 
Isaías 27.5   Ou que se apodere da minha força e faça paz comigo; sim, que faça paz comigo. 

“Seu irmão doente espiritualmente necessita de ti, como tu mesmo careceste do amor de um 
irmão. Necessita da experiência de alguém que foi tão fraco quanto ele, de alguém que possa 
com ele simpatizar e o auxilie. O conhecimento de nossa própria debilidade deve auxiliar-nos a 
ajudar outros que estejam em amarga necessidade. [...] 

A comunhão com Cristo, o contato pessoal com o Salvador vivo, é que habilitam a mente, o 
coração e a alma a triunfar sobre a natureza inferior. Falai ao peregrino de uma Mão todo-
poderosa que o levantará, e de uma infinita humanidade em Cristo que dele se compadece.” — 
Christ’s Object Lessons (Parábolas de Jesus), pp. 387 e 388. 
B. Quanto nosso serviço pessoal em favor dos sofredores afeta nossa preparação para o 
reino de Deus? Daniel 12:3; Zacarias 3:7. 
Daniel 12.3   Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento; e os que a 
muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente. 
Zacarias 3.7   Assim diz o SENHOR dos Exércitos: Se andares nos meus caminhos e se 
observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa e também guardarás os 
meus átrios, e te darei lugar entre os que estão aqui 

“De sua fidelidade nessa obra não só depende o bem-estar de outros, como também vosso 
destino eterno. Cristo procura erguer todos quantos querem ser alçados à Sua companhia, para 
que sejamos um com Ele como Ele é Um com o Pai. [...] procura desenvolver em nós os atributos 
de Seu caráter – compaixão, ternura e amor. Aceitando essa obra de beneficência, entramos em 
Sua escola, para sermos qualificados para as cortes de Deus.” — Ibidem, pp. 388 e 389. 

Sexta-feira, 14 de novembro
RECAPITULAÇÃO E REFLEXÃO INDIVIDUAL 
1. Que atos do samaritano demonstraram um espírito cristão? 



2. O que finalmente entendeu o doutor da lei que havia ido a Cristo? 
3. Em que o cristianismo é único entre as religiões deste mundo? 
4. Descreva o sermão mais poderoso que pode ser pregado aos descrentes. 
5. Cite os elementos-chave que atraem pessoas a Cristo. 
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