
  

 

UMA ESTRADA, VÁRIOS CAMINHOS. 

 
Sentindo 
 
A uma estrada que estamos caminhando, porém cada propósito . 
 

1. Alguns com propósitos corretos; 
2. Outros até tem boas intenções corretas, porém com  propósito 

equivocados. 
 

Quero deixar um versículo chave para sua vida: 
João 14;6 - Eu sou o caminho , e a verdade e a vida; ninguém vem ao Pai, senão por mim.  

Como eu pego a estrada todos os dias para ir e voltar do meu trabalho, eu tenho a 

oportunidade de observar o pessoal dirigindo: 

 

� Uns cantando, outros usando o telefone, outras se maquiando, outros envia das 

mensagens via watts, outros discutindo no transito, outros chorando, outros 

sorrindo, outros estressados, outros nervosos, outros acabando um 

relacionamento, outros iniciando relacionamento, outro indo salvar vidas, outro 

indo apagar incêndio, outros viajando, outro indo passear, outros perdidos, 

outros atrasados.... Em fim são tantas histórias. 

� Todos na mesma estrada, porém com caminhos distintos e propósitos diversos. 

� Há uma história na bíblia que relata esta verdade sobre nós que estamos nesta 

ESTRADA DA VIDA. 

� “Passar o vídeo” 

 

O BOM SAMARITANO 
 

Lucas 10;25-37 - Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e 

lhe perguntou: "Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? " 

"O que está escrito na Lei? ", respondeu Jesus. "Como você a lê? " 

Ele respondeu: "‘Ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, 

de todas as suas forças e de todo o seu entendimento’ e ‘Ame o seu próximo como a si 

mesmo’". Disse Jesus: "Você respondeu corretamente. Faça isso, e viverá". 

Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: "E quem é o meu próximo? " 

Em resposta, disse Jesus: "Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas 

mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-

o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando 

viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita; quando chegou ao 

lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou 

onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, 

enfaixou lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu 

próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu dois 

denários ao hospedeiro e disse-lhe: ‘Cuide dele. Quando voltar lhe pagarei todas as 

despesas que você tiver’. "Qual destes três você acha que foi o próximo do homem que 

caiu nas mãos dos assaltantes? "Aquele que teve misericórdia dele", respondeu o 

perito na lei. Jesus lhe disse: "Vá e faça o mesmo". 

 

Aprendendo 

 
O QUE APRENDEMOS COM ESTA HISTÓRIA? 
 
Há pelo menos 6 Personagens que há muitas coisa a aprender com suas atitudes e 
propósitos de vida, que precisamos refletir juntos. 
 

1. LÍDER RELIGIOSO; 
2. UM HOMEM HUMILDE; 
3. O LADRÃO “SALTEADOR”; 
4. SACERDOTE; 
5. LEVITA; 
6. SAMARITANO. 

 

Refletindo 

 
Jesus inverteu as perguntas para aquele líder religioso! 
Jesus fez isso para que eu e você possamos certificar de apesar de estarmos na estrada 
podemos estar em caminhos que não me levarão a vida digna. 
Eu e Você já sabemos o que devemos fazer, a questão sine qua non é que não 
fazemos. 
O problema não está nosso próximo, a questão é conosco. 
 
O propósito deste texto é nos despertar que o nosso coração é duro e estamos com 
espírito abatido. Ezequiel 36.26-27. Eu e você precisamos de um novo coração de 
carne e um Espírito de Deus em nós. 
 

1. LÍDER RELIGIOSO – APENAS TÍTULO.... não olho o coletivo, tenho apenas 
preocupações apenas pelo individual. 
 



2. UM HOMEM HUMILDE – Que estava de seus afazeres, de visita, de ter ido a 

igreja, em busca do ganho pão. Caminho de humildade. 
 

3. O LADRÃO “SALTEADOR” – Homem agressivo, violento, defraudador, capaz das 

piores coisas para destruir a vida do outro. Uma mesma estrada, porém outro 

caminho. Caminho de engano, de aproveito do outro, de tirar os bens. 
 

4. SACERDOTE – Ele não ia para o templo. O sacerdote vinha do templo, o texto 

relata que ele descia de Jerusalém para Jericó. Caminho da indiferença, da 

abstinência de ajudar, falta de amor pelo próximo, insensível e da religiosidade.  

Ele não tinha agenda, espaço para se envolver com a vida de alguém. Mas ele sai 
do templo de amar ao seu próximo e ele é incapaz de investir na vida de 
alguém. Fala do que não vive, cria uma alta imagem, que na verdade é uma 
falsa imagem. Eu passo pela Estrada da vida que não me faz criar o caminho de 
vida. 

 
5. LEVITA – E descia do templo o mesmo lugar de adoração, homem responsável 

pela adoração a Deus. Homem foi incapaz em servir ao próximo, estender a mão, 

ato de carinho. Ele já tinha também cumprido seu ato litúrgico, não tinha lá fora 

uma atitude de filhos de Deus. Não tinha um coração quebrantado e sensível. 

Acho que ele viu o sacerdote passando de longe ele pensou devo passar de largo 

também. Caminho que não leva a lugar a nenhum, trilhando apenas o ponto A 
e ponto B sem concepção de que qual é o verdadeiro caminho. Ele apertou o 
botão de Alto Engano. 

 
6. SAMARITANO – Que caminhava na mesma estrada, ele passa, ele olha, e ele vê. 

Esta estrada, ELE PARA, ELE SE ENVOLVE, ELE SE COMPADESSE, ELE MUDA SUA 
AGENDA, ELE INVESTE SEU RECURSOS, ELE ACODE, ELE PARA TUDO, ELE ABRE 
ESPAÇO EM SUA VIDA PARA SOCORRER AQUELE HOMEM. Uma mesma estrada 
e 5 Caminhos. 
 

UMA MESMA ESTRADA 5 CAMINHOS: 
1. CAMINHO COMUM DE IR E VIR (Homem simples); 
2. CAMINHO APROVEITAMENTO (Ladrão); 
3. CAMINHO INDIFERENCIA (Sacerdote); 
4. CAMINHO OMIÇÃO (Levita); 
5. CAMINHO DE VIDA PARA ELE E PARA OUTRO (Samaritano). 

 
Sabem amados, as nossas escolhas, decisões, envolvi mento, relacionamento isso irá 
nos determinar o nosso caminho. Se passássemos um f ilme da sua vida seria uma 
vergonha, para os que te cercam? O julgamento está sendo hoje, pois a palavra está 
sendo pronunciada a nós.  
 

O caminho nos propõe amar e nós decidimos odiar, o caminho nos ensina em perdoar, 
mas escolhemos não perdoar, o caminho nos ensina em  entregar, mas escolhemos a 
reter.   
 
Meu caminhar na estrada revelam: 

1. Meu coração; 
2. Meus valores; 
3. Minhas motivações. 

 

Aplicando 

 

PERGUNTAS: 

1. Que tipo de pessoa eu sou? 

2. Que caminho eu estou seguindo nesta estrada da vida? 

3. O que a lei diz? 

4. Como eu interpreto a lei? 

5. Quais são as aplicações em sua vida? 

                  

Oração 

 

João 14;6 - Eu sou o caminho, e a verdade e a vida; ninguém vem ao Pai, senão por mim.  

Ezequiel 36;26-27 - Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês; 

tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu Espírito 

em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às 

minhas leis. 

VAMOS ORAR E PEDIR A DEUS QUE SEJAMOS O QUE DEUS DE SEJA QUE SEJAMOS  
 
Pr. Nestor de Morais Junior  

Comunidade da Graça Arujá 26.08.18 


