
 

 

 
TEMA:  UMA OPORTUNIDADE PARA AMAR. 
 
Qual a sua leitura sobre o reino de Deus, sobre tudo que está acontecendo ao seu redor? No 
mundo, na sua vida, na sua família, na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, no seu país. 
Como você Interpreta esta realidade? Qual é a leitura que você faz? Como você enxerga tudo 
isso? Como uma inconveniência ou como uma oportunidade?  
 
Notou que você teve que expressar seu amor, seus relacionamentos de forma totalmente 
diferente. Como você tem olhado para as pessoas que tem sofrido, passando por diversos 
desafios? 
 
Qual é a sua e a minha contribuição de sua parte para solução de todo este caos? 
 
Quando olhamos para o cenário atual interpretamos de qual forma?  
Uma oportunidade ou enxergamos como inconveniente? 
 
Que nesta manhã o Senhor possa lhe abrir os seus olhos, os olhos do seu coração para que 
possa enxergar como um oportunidade para amar vidas!!! 
 
Há uma passagem nas escrituras em Lucas 10 do 25 ao 37, onde podemos extrair uma 
extraordinária lição, e nos impulsionar nos ensinamentos de Jesus, nesta parábola do Bom 
Samaritano nos revelam muitas coisas de como realmente somos e de como praticamos o 
nosso estilo de vida. 
 
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 lhe disse: ‘Cuide dele. 
Quando eu 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”. 



A história faz refletir nesta manhã a mim e a você as seguintes questões da vida, que nos leva 
a refletir juntos as seguintes questões: 
 

1. Quem são as pessoas valiosas realmente para mim? 
2. Quem são as pessoas que realmente tive a oportunidade ou ainda tenho tempo de 

alcançar e AMAR? 
3. Quem eu não deveria alcançar? 
4. Para quem eu deveria testemunhar? 
5. Quem eu deveria servir? E quem eu não deveria servir? 

 
Ao perguntar quem era o seu próximo, o perito da lei, queria saber o quão pequeno esse grupo 
poderia ser. E para responder esta questão que, na verdade todos nós somos tentados a fazer. 
E Jesus em sua infinita sabedoria Ele nos conta esta parábola. 
 
A HISTÓRIA RELATA TRÊS HOMENS, DUAS VISÕES: 
 
Nesta parábola Jesus relata de um homem que foi atacado nesta estrada e quase foi morto 
pelos assaltantes e que o largaram na beira do caminho. 
Mas chega um Sacerdote que se aproxima. E o primeiro pensamento que teríamos é que já 
que o Sacerdote chegou tudo estaria bem e iria ficar bem! Porém, a história registra que ele 
passou pelo outro lado. 
Chegou então Levita. Agora sim tudo ficará bem, podemos pensar! Este Levita era um servo, 
poderíamos compara-lo como uma pessoa engajada e responsável, como um voluntário e até 
é envolvido em sua igreja, mas não tem compromisso com vidas. Este seria uma pessoa que 
certamente o ajudaria e estenderia sua misericórdia e pelo menos daria o atendimento aos 
primeiros socorros. 
Alguém que ama ajuda e se importa....mas aquele Levita passou de lado e não o socorreu 
aquele homem. 
 
Jesus então descreve a chegada de um outro homem o Samaritano. E Jesus escolhe o pior 
cenário para ilustrar e contar esta história a um judeu, pois sabemos muito bem que os Judeus 
não se davam com os Samaritanos. 
Creio que quando Jesus usou esta expressão o Judeu se desconectou por completo, ao que 
Jesus contava, mas esta situação tinha um propósito. Pois Jesus sempre tem um propósito, 
assim como tem nesta manhã para nos alcançar e nos ensinar algo para o nosso crescimento. 
Sabemos muito bem que este homem Samaritano agiu de forma coerente a realidade de 
homem que tinha um coração sensível, cheio do Espirito Santo e de misericórdia de Deus e 
seu estilo de vida. 
E Jesus termina a parábola com a pergunta chave ao perito da lei em Lucas 10.36 - “Qual 
destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes?” 
E a resposta registrada em Lucas 10.37 - “Aquele que teve misericórdia dele”, respondeu 
o perito na lei.  
 
Note que a realidade era tão grande contra os Samaritanos que o Judeu respondeu  
“AQUELE”. 
 



Ai então Jesus vem com o modelo que nesta manhã eu você possamos aprender juntos e 
colocar em prática em nosso estilo de vida que Jesus lhe disse:  
 

1. VÁ E FAÇA O MESMO. 
 

Jesus concluiu nos apontando para um desafio para nós: vá e faça o mesmo – Lc. 10.37b. 
Muitas perguntas podem surgir  em sua mente, neste exato momento: 

ü O que eu preciso fazer?  
ü Como desenvolver estas habilidades? 
ü Como me envolver com a dor do meu próximo? 

Muitos de nós esperamos por planos complexos e Jesus vem assim tão simples e diz e resume 
tudo em uma única frase que nos espanta: VÁ E FAÇA O MESMO. à Vá e mostre 
misericórdia. 
 

2. TRANSFORME SUA PERSPECTIVA. 
 
Nesta mesma passagem de Lucas 10 temo 3 pessoas e uma mesma situação. Duas delas 
observaram esta situação como uma INTERRUPÇÃO, uma INCOVINIÊNCIA, um PROBELMA 
e um ATRASO. 
O outro viu a mesma situação um CONVITE, uma PORTA ABERTA, uma OPORTUNIDADE 
de EXPRESSAR ALCANÇAR, AMAR e SERVIR. 
 
No tempo em que estamos vivendo estamos lidando com mudanças e transições ao nosso 
redor a todo tempo. 

ü Como interpretamos estas verdade?  
ü Este momento que estamos vivendo enxergamos como oportunidade para amar e 

servir? 
 
Se aproximarmos do amor de Deus, veremos e o próprio amor de Deus irá transformar as 
pessoas, as circunstâncias e os acontecimentos que nos cercam. 
Deus quer que você pare de olhar tudo como um problema e passe a olhar como ele vê: Uma 
oportunidade para AMAR. 
 
QUEM VOCÊ SERÁ NESTA HISTÓRIA? 
 
Como pessoas, também podemos ser afetados pelas circunstâncias da vida. Sei que somos 
atingidos de diversas formas. Temos desafios em nossa Comunidade, na vida econômica. 
Temos que lidar com perdas e dores, interrupções no trabalho, no dinheiro e as vezes as 
nossas vidas são interrompidas, sonhos, planos e projetos são interrompidos. 
Você não precisa escolher ser o homem que foi jogado na beira do caminho, você pode 
escolher mesmo a dor ser a pessoa que vai expressar o AMOR e SERVIÇO, que vai olhar com 
o OLHAR de Cristo de AMOR E MISERICÖRDIA. 
QUEM VOCÊ ESCOLHE SER? 
 
SACERDOTE – Há pessoas que escolhe ser como o SACERDOTE. Ele colocou limites em 
seu amor. Ele decidiu não amar aquela pessoa, ele decidiu não se envolver. Amar pessoas 
como nós é fácil. “no entanto, você não saberá realmente o que é amor até que você ame 
alguém diferente de você.” Escolha não colocar limites em seu AMOR. 



LEVITA – Você pode escolher ser como o Levita, este homem decidiu que haveria limites em 
seu tempo e portanto ele não poderia. Ele pensou eu não tenho tempo para isso! Eu tenho 
tantas coisas a fazer, estou ocupado de mais. E muito de nós  temos escolhido a dizer o 
mesmo. Eu não tenho tempo para minha Comunidade, não tenho tempo para orar, para servir, 
para doar. Não tenho tempo para os jovens, para os da melhor idade. 
Não coloque limites em seu TEMPO e em sua ENTRAGA para AMAR. 
 
SAMARITANO – Temos uma escolha a fazer, e podemos ser como o BOM SAMARITANO. É 
quem eu quero ser e com quem eu quero parecer. Sei que você quer ser parecido com ele 
também. 
Queremos ser pessoas como ELE alguém que não colocou limites para AMAR, entregou seu 
TEMPO e seus RECURSOS sem reservas. 
Se quisermos ter a mesma VISÃO, ATITUDES. Precisamos tomar decisão neste dia e nos 
entregar as nossas vidas ao Senhor por completo sem RESERVAS. 
 
Hoje é dia de salvação, creio que as nossas decisões será olhar para Jesus e decidir que ele 
mude a nossa forma de enxergar e de viver a nossa vida e viver uma nova vida que ELE tem 
para todos nós que foi conquistada na CRUZ. 
 
Quando nos envolvemos entendo que doamos os nosso OMBROS para que possamos 
carregar os fardos uns dos outros. 
 
Eu aprendi que quem está dividindo o peso nos ombros deixa de criticar. Por vezes, queremos 
criticar a igreja, os lideres porém não queremos carregar parte deste fardo com eles. É fácil 
criticar algo em que você não está envolvido, comprometido e não investe. Note que o que 
criticamos é porque no nosso coração já não está mais ali comprometido e deixou que algo o 
tirasse do alvo e plano de Deus. Pois o plano de Deus não é este de criticas de individualismo 
e sim de equipe, unidade do corpo. 
“Descobri também que a Crise não nos muda, ela apenas nos releva quem éramos 
realmente.” 
 
Vimos na história que o Samaritano fez tantas coisa mas tem algumas que ele deixou de fazer 
que quero destacar para que você em nome de Jesus seja surpreendido. 
Mas tem algumas coisas que o Samaritano NÃO FEZ e é CHAVE para nós: 

ü Ele não foi embora. 
ü Ele não abandonou aquele homem ferido. 
ü Ele não ignorou sua dor. 
ü Ele não fingiu que o problema não existia. 
ü Ele não deixou de investir na vida daquele homem. 

 
Jesus Cristo o maior protagonista desta história. Eu sou grato porque Jesus não me viu como 
um peso, como uma interrupção. Ele não me viu como um problema ou como erro. 
Jesus nos enxergou e nos enxerga como um CONVITE, como alguém a ser RESGATADO a 
ser SALVO de toda opressão, pecados, fardos, traumas. 
Ele é a novidade de vida mesmo a crise e em tempos difíceis. Lembre-se eu nunca vos 
deixarei e nunca vos abandonarei, estarei com vocês todos os dias de suas vidas. Hoje .e dia 



de parar de postergar as nossas vidas e entregar a Cristo. Viver um novo tempo e uma 
história. 
 
Vamos orar para que o Senhor nos de o seu coração e derrame seu Espirito Santo sobre 
nós. 
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. 
Romanos 12.2 - Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela 
renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, 
agradável e perfeita vontade de Deus. 
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