A Parábola do Bom Samaritano
Pr Reuel Martinez
de 27 de agosto a 01 de setembro
Culto do dia 22/08/18

Escolha um de seus auxiliares para ficar responsável pelo “Quebra Gelo”. Temos uma infinidade de
sugestões de “Quebra Gelo Gospel” na internet. Sugestões: www.mda.com.br;
www.google.com.br;www.youtube.com.br Escolha um CD ou DVD, não se esqueça de fazer a letra da
música escolhida em quantidade que dê para distribuir para todos os membros da célula. Líder
surpreenda os membros de sua célula trazendo os cânticos que eles mais gostam. Se você tiver outro
auxiliar peça a ele para fazer.
Lc 10.25-37
O que a parábola do Bom Samaritano nos ensina?
1.

Não adianta se dedicar a uma vida religiosa se você não ama o seu próximo

•

O sacerdote e o levita eram pessoas que pública e abertamente diziam viver para Deus.

Dedicavam-se à oração e à leitura da bíblia. Sem dúvidas conheciam Lv 19.18: “Amarás o teu próximo
como a ti mesmo”; Mq 6.8 “Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o SENHOR pede de ti:
que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus”; Pv 21.13 “O que
tapa o ouvido ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido”
•

No entanto, eles não ofereceram ajuda ao homem necessitado

2. Não adianta ver a necessidade do próximo; é necessário fazer alguma coisa (vv.31-33)
•
•

Os 3 viram o homem caído, mas apenas o samaritano agiu
Amar é ter ação. Cf. 1Jo 3.17,18. “Ora, aquele que possuir recursos deste mundo, e vir a seu irmão
padecer necessidade, e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus?
Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade”

3.Amar o próximo significa amar até mesmo os inimigos
•

•

O samaritano amou o judeu – alguém que historicamente era seu inimigo. Os judeus não se davam
bem com os samaritanos porque os samaritanos não eram de uma raça pura. Quando da invasão
assíria do Reino do Norte, os assírios misturaram os samaritanos com gentios pagãos, fazendo com
que a raça se tornasse impura para eles. Cf. 2Rs 17.24. Quando os judeus voltaram do exílio na
Babilônia e começaram a reconstruir o templo, os samaritanos ofereceram ajuda, mas foram
rejeitados. Os Judeus odiavam tanto os samaritanos que chamar alguém de “samaritano” era um
xingamento. Cf. Jo 8.48. “Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: Porventura, não temos razão
em dizer que és samaritano e tens demônio?”. Mas, assim como os judeus odiavam os samaritanos,
os samaritanos odiavam os judeus. Os samaritanos começaram a atrapalhar a reconstrução do
templo em Jerusalém. Cf. Ed 4.1-5
O amor pelos inimigos é um dos ensinamentos mais difíceis de Jesus. Cf. Lc 6.27,28. “Digo-vos, porém,
a vós outros que me ouvis: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam; 28 bendizei aos
que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam”

4. Não importa quem é o seu próximo.
•

Ao perguntar quem era o seu próximo, o doutor da Lei esperava poder se livrar de ter que ajudar
algumas pessoas que talvez não fossem consideradas como o próximo. O samaritano, por outro lado,
nunca fez a pergunta que o doutor da Lei fez. Ele nunca parou para observar e avaliar a pessoa que
ele estava ajudando. Isso porque essa pergunta não importa! Ele simplesmente ajudou. O samaritano
abriu mão de seu tempo, seu dinheiro, seus bens em favor de alguém desconhecido, sem questionar
ou hesitar.
A pergunta que realmente importa é: de quem eu me faço próximo nos momentos de necessidade?
– de qualquer um que esteja em necessidade! (v.36)
Questões para reflexão:

•
•
•

Você ama a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu
entendimento?
Você ama o seu próximo como a você mesmo?
Quais atitudes você pode tomar para exercitar o seu amor pelo próximo?
• DISCIPULAR E CUIDAR BEM DAS PESSOAS
• Líder, certifique-se de que todas as pessoas de sua célula estão sendo discipuladas.
• Deixe os visitantes bem à vontade.
•
• Distribua tarefas a todos os membros . Cada pessoa é muito importante e necessária.
• Bom estudo !

