Principio
ser amavel

Que lição Jesus ensinou naquele dia! Através desta história, Jesus
deixou claro que amar o próximo é muito mais do que simplesmente
demonstrar afeição por nossos amigos e familiares. O homem ferido da
parábola era um desconhecido, mas o bom samaritano não pensou
duas vezes! Ao ver alguém em apuros, ele deixou tudo de lado e acudiu
o seu próximo.
Jesus contou essa parábola após ser questionado sobre o que seria
necessário fazer para herdar a vida eterna. Antes de mais nada, é
preciso amar a Deus acima de todas as coisas, e em seguida, amar o
próximo como a si mesmo! E se ainda ficou alguma dúvida... O
próximo é todo aquele que está ao nosso redor, e em especial, aqueles
que carecem de amparo e compaixão! O próximo pode fazer parte do
nosso círculo familiar ou de amigos; pode ser um estranho ou até um
inimigo! Não importa a situação: sempre que tivermos oportunidade,
devemos ser amáveis e demonstrar pelo outro o mesmo cuidado e
gentileza que gostaríamos de receber.
O samaritano enxergou o próximo em um desconhecido que precisava
de ajuda! Deve ser assim conosco também. Quem absorve e pratica
este princípio verdadeiramente entendeu o sentido do Reino de Deus.

para PENSAr
Texto-base: Lucas 10:25-37
“Ame o próximo como a ti mesmo” (Mt. 22:39). Se fizermos o que Jesus
nos ensinou sobre o amor; e seguindo o seu exemplo, agirmos com
gentileza e bondade, estaremos colocando em prática um importante
princípio do caráter de Jesus. A parábola do Bom Samaritano ilustra de
forma clara como devemos amar uns aos outros.
Um homem que viajava sozinho de Jerusalém rumo a Jericó caiu nas
mãos de assaltantes, que o fizeram muito mal. Ele ficou muito
machucado e caiu à beira do caminho. Passaram por ali um sacerdote
e um levita, mas ao invés de socorrerem aquele pobre homem,
desviaram para o outro lado da estrada e o ignoraram completamente!
Felizmente, pouco tempo depois passou por ali um samaritano, que
viu o homem caído e dele teve compaixão. O bom samaritano parou ao
lado do homem ferido, e gentilmente ofereceu ajuda. Enfaixou suas
feridas, levou-o a um lugar seguro e cuidou dele como de um irmão.

 O que o bom samaritano tinha de diferente em relação ao sacerdote
e o levita? O que o levou a ajudar o homem machucado?
 Assim como o bom samaritano, você tem feito algo para ajudar e
ser amável com as pessoas ao seu redor? Se sim, de que forma(s)?
 Será que alguma vez você já agiu como o sacerdote e o levita?
 Amar quem nós gostamos é bem fácil. No entanto, amar aqueles
que não conhecemos ou de quem não gostamos muito é um pouco
mais difícil... Você tem demonstrado amor por todas as pessoas,
mesmo por aqueles de quem você não gosta tanto?
 Jesus disse para amarmos o nosso próximo da mesma forma como
amamos a nós mesmos. O que precisa mudar em nossas vidas para
que isso aconteça?
 Qual tem sido a sua atitude em relação aos feridos e necessitados
ao seu redor? Será que existe um bom samaritano em formação
dentro de você?
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PEDIDoS de oRAÇAo

Em Mateus capítulo 25, versículos 35-40, Jesus disse o seguinte:

Você sabia que orar por alguém é uma forma de demonstrar amor
ao próximo?

“Eu tive fome, e vocês me deram de comer. Tive sede, e vocês me
deram de beber. Fui estrangeiro, e vocês me acolheram; necessitei
de roupas, e vocês me vestiram; estive enfermo, e vocês cuidaram
de mim; estive preso, e vocês me visitaram.” Então lhe
perguntaram: “Senhor, quando te vimos com fome e te demos de
comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como
estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te
vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar?”
Jesus então respondeu:
“Digo a verdade: O que vocês fizeram a algum dos meus menores
irmãos, a mim o fizeram.”
Ajudar, cuidar, servir, socorrer, ser gentil e bondoso...! Ser amável
significa basicamente agir com amor, pensando no próximo!
Faça como o bom samaritano!
Cole um band-aid no homem ferido.

Você conhece alguém que está doente ou com o coração
machucado, e que assim como o homem ferido da parábola do bom
samaritano esteja precisando do socorro e do cuidado de Deus?
Liste aqui seus pedidos de oração e separe um tempo para orar em
família por cada uma destas situações!
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

aTIvIDade coMplEmENtAR
Talvez você não tenha dinheiro para oferecer a alguém
necessitado, ou não saiba ao certo como socorrer alguém doente
ou ferido... Mesmo assim, existe sempre alguma coisa que você
pode fazer para demonstrar o amor de Deus pelas pessoas ao seu
redor! Então... Que tal pegar papel e caneta, talvez alguns adesivos
coloridos, recortes de jornal ou revista, lápis de cor e canetinha...
Quem sabe até tinta guache e lantejoulas e escrever um cartão
bem bonito para um vizinho?! Ele certamente vai curtir a surpresa
e se sentir amado por você hoje!

VERSICulo pAra mEmORiZAR
“Jesus

respondeu: — “Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu
coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o
primeiro e maior mandamento. O segundo é igualmente
importante: “Ame o próximo como a ti mesmo.”
Mateus 22:37-39

