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Além dos rótulos 

25 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?” 26 “O que está escrito na Lei?”, respondeu Jesus. 

“Como você a lê?” 27 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”. 28 Disse Jesus: “Você respondeu corretamente. Faça isso, e viverá”. 29 Mas ele, 
querendo justificar-se, perguntou a Jesus: “E quem é o meu próximo?” 30 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. 31 Aconteceu estar 

descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. 32 E 
assim também um levita; quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. 33 Mas um 
samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve 

piedade dele. 34 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. 35 No dia 
seguinte, deu dois denários[c] ao hospedeiro e lhe disse: ‘Cuide dele. Quando eu voltar lhe 

pagarei todas as despesas que você tiver’. 36 “Qual destes três você acha que foi o próximo do 
homem que caiu nas mãos dos assaltantes?” 37 “Aquele que teve misericórdia dele”, respondeu o 

perito na lei. Jesus lhe disse: “Vá e faça o mesmo”. (Lucas 10.25-37). 

ESTUDO 
Por vezes nos tornamos marcados por uma característica ou momento de nossa vida. Os              
rótulos têm a necessidade de identificar algum produto e isso pode ser algo bom, útil. Porém,                
quando usamos isso em uma pessoa (em forma de apelidos, com sarcasmo e preconceito) se               
torna algo nocivo. (Pergunta 1).  

Desculpe o transtorno, estamos em obras: Jesus nos ama apesar dos nossos rótulos e dos               
nossos corações. Ele vai continuar trabalhando em nós. O único que pode endireitar nossa vida               
é o próprio Deus. Três perguntas que todo mundo deve fazer e buscar as respostas: quem                
eu sou? Por que eu estou aqui? Aonde eu vou passar a eternidade? (Pergunta 2).  

O que fazer para herdar a vida eterna? Não há nada que possamos fazer para herdar a vida                  
eterna. Passamos a ter esse direito quando nos tornamos filhos! Se você nasceu de novo, você                
tem um Pai. Você jamais será órfão! Essa é a sua identidade.  

Como você a lê? Uma coisa é o que está escrito, outra é como a gente lê. Muitas vezes a                    
forma como nós lemos diz sobre as motivações do nosso coração. Jesus precisa alinhar as               
nossas motivações. Para realinhar nossas motivações Ele nos leva ao deserto. (Pergunta 3). 

O samaritano fez o que deveria ser feito porque ele foi movido de compaixão, piedade,               
misericórdia. Judeus e samaritanos eram inimigos. Os judeus oravam para que os samaritanos             
não herdassem a vida eterna; Jesus transforma esse samaritano em um herói. Jesus rompe os               
rótulos para amar e nos ensina a não esperar nada em troca para fazer o bem (Pergunta 4). A                   
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negligência é pecado assim como a violência. Quando podemos fazer o bem e não fazemos.               
(Pergunta 5). 

Para refletir:  

1. Seja o próximo de qualquer pessoa que esteja com necessidade. 

2. Haja com compaixão e misericórdia principalmente com seus inimigos. 

3. Mesmo que o padrão seja alto, pare de se justificar. 

4. A vida eterna só é possível nEle e por causa dEle. 

5. O fazer não te salva e não te faz herdar a vida eterna. Mas o salvo, movido de                  
compaixão e misericórdia é alguém que faz.  

PERGUNTAS 

1. Você já foi rotulado alguma vez na sua vida por causa de alguma característica sua ou                
algum comportamento seu? Você já se deu algum rótulo ou rotulou alguém?  

2. Você tem buscado a resposta dessas três perguntas? Como elas podem mudar nossa             
maneira de viver? 

3. Alguma vez você leu a bíblia esperando que ela justificasse suas motivações invés de              
se permitir ser transformado por ela? 

4. Os judeus repudiavam os samaritanos e acreditavam ter motivos para isso. Hoje em dia              
nós temos nossos próprios “samaritanos”? Se sim, como estamos lidando com eles?            
Estamos rotulando ou amando eles? 

5. Você já deixou de fazer o bem porque rotulou o seu próximo? Alguém já deixou de te                 
ajudar ou te tratar bem por ter te rotulado?  

BETHEL NEWS 
Masterclass - Segunda-feira às 20 horas. 
Tadel Online - Terça-feira às 19 h e 30 m 
Células Online (Quarta, Quinta e Sábado). 
Culto de Celebração Online - Domingo às 18h. 
Bethel Kids - Domingo às 16 h e 20 m. 
Juventude Hope - Sábado às 19 h. 

 


