
7. Jesus desejava o bem das pessoas (3T 2016—O papel da igreja na comunidade) 
 
Material Bíblico: Jonas 3:4–4:6, Lucas 19:38–42, Mateus 5:43–47, 1 Coríntios 13, 
Marcos 8:22–25, Filipenses 2:3–5, Tiago 2:14–17; Mateus 23:37. 
 
Citações 

• Nosso objetivo principal nesta vida é ajudar os outros. E se você não pode ajudá-
los, pelo menos não os machuque. Dalai Lama 

• Acredito que nesse novo mundo em que vivemos, frequentemente nós temos a 
responsabilidade de irmos além dos “não farás” – isso é, o não machucar o 
próximo – e dizer que podemos ajuda-los e que deveríamos estar ajudando-os. 
Peter Singer 

• O objetivo da vida não é ser feliz. É ser útil, honrado, compassivo, fazendo com 
que nossa vida, bem vivida, faça alguma diferença. Ralph Waldo Emerson 

• Ninguém é tão inútil nesse mundo que não possa aliviar o fardo de outra pessoa. 
Charles Dickens 

• Não existe exercício melhor para o coração do que se inclinar e levantar pessoas. 
John Holmes 

• Nós temos apenas o que damos. Isabel Allende 

 
Perguntas 
 Todos que conheceram Jesus perceberam que Ele desejava o bem deles? Como 
podemos obter a mesma atitude? Que tipos de falsa motivação podemos ter ao 
tentarmos compartilhar a mensagem do evangelho? De que maneira podemos nos 
concentrar na necessidade dos outros e ainda assim manter um relacionamento próximo 
com Deus? Como podemos representar Deus para aqueles que estão a nossa volta? 
 
Resumo Bíblico 
 Jonas 3:4–4:6 conta a história de Jonas pregando sobre julgamento ao povo de 
Nínive. É interessante considerarmos se Jonas realmente “desejava o bem deles”! Ao 
Jesus entrar em Jerusalém, Ele chora ao ver a cidade (Lucas 19:38–42, veja também 
Mateus 23:37). No Sermão da Montanha Jesus diz aos seus ouvintes para que amem 
seus inimigos (Mateus 5:43–47). 1 Coríntios 13 é bem conhecido como o capítulo que 
descreve o amor verdadeiro. Marcos 8:22–25 é apenas um exemplo do amor de Jesus 
pelas pessoas que resultou num milagre de cura.Nós devemos enxergar as necessidades 
dos outros, assim como fez Jesus (Filipenses 2:3–5). A fé sem obras não sobrevive 
(Tiago 2:14–17). 
 
Comentário 

 Se nós de fato acreditamos, então haverá resultados em nossas vidas. Não 
podemos manter em segredo as boas novas de Deus! Assim como quando nos 
apaixonamos por alguém queremos falar sobre essa pessoa que amamos, assim deve ser 
com Jesus. Ele não é apenas nosso Salvador e Redentor, Ele também é nosso amigo 
mais querido e próximo. Ele nos disse que nos chama de amigos. 
 Assim devemos apresentar nosso maravilhoso Deus e Amigo aos outros. Esse é 
o real significado de testemunho e serviço – demonstrar através de nossas próprias vidas 
a natureza e caráter do Deus em quem acreditamos, o Amigo em quem confiamos. 
 Nós somos “embaixadores de Cristo” (2 Cor. 5:20). Se isso for verdade, o que 
devemos fazer, e o que devemos dizer? Se estamos vivendo nesse mundo, como pode 



ser que não façamos parte dele? Isso significa algum tipo de separação orgulhosa? E 
quanto a aplicação prática – pois a teoria parece ser clara, já a prática... 
 Alguns criticam nosso envolvimento com organizações humanas. Mas não 
fomos chamados para testemunhar de nosso Deus e da verdade em qualquer lugar? Mais 
importante ainda, como aqueles que não são da nossa comunidade vão conhecer o Deus 
que amamos e admiramos? Não é apenas uma questão de evangelismo tradicional – mas 
sim como vivemos nossas vidas diante do universo que nos observa. 
 “Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta 
os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos 
embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso 
intermédio. Por amor a Cristo lhes suplicamos: Reconciliem-se com Deus”. 2 Coríntios 
5:19, 20 NVI. 
 Nós somos embaixadores de Cristo porque Ele nos deu Sua mensagem de 
reconciliação. Então como podemos explicar o que é essa mensagem, e como podemos 
demonstrá-la a não ser que nos envolvamos? Isso não significa adotar sistema de 
valores e práticas desse mundo. Mas significa encontrar as pessoas onde elas estão, 
compartilhar as boas novas, e ajudar os outros a entenderem a maravilhosa verdade de 
Deus através de como Ele realmente é. 
 É minha sincera convicção que não devamos ter tanto o sentimento de dever, 
mas sim o de uma oportunidade incrível para compartilhar com todas as pessoas, de 
todos os níveis, as maravilhosas boas novas de Deus como Ele realmente é, para revelar 
que Ele não é como o Inimigo O descreve, e que Ele irá salvar e restaurar – não apenas 
nós – mas todo o universo, assim que seu caráter for compreendido e admirado por 
todos os Seus filhos. 
 
 
Comentários de Ellen White 
 Jesus desejava despertar a indagação. Procurou despertar os indiferentes e 
impressionar-lhes o coração com a verdade. O ensino por parolas era popular e atraía o 
respeito e a atenção, não só dos judeus, mas também dos de outras nações. Ele não 
poderia haver usado método de ensino mais eficaz. Se Seus ouvintes desejassem o 
conhecimento das coisas divinas, poderiam compreender-Lhe as palavras, pois estava 
sempre pronto para explicá-las ao inquiridor sincero.  {PJ 8} 
 O cristão revela a verdadeira humildade, mostrando a brandura de Cristo, 
estando sempre pronto para auxiliar a outros, falando palavras amáveis e praticando atos 
desinteressados, o que eleva e enobrece a mais sagrada mensagem já vinda ao nosso 
mundo. {VE 57} 
 É necessário pôr-se em íntimo contato com o povo mediante esforço pessoal. Se se 
empregasse menos tempo a pregar sermões, e mais fosse dedicado a serviço pessoal, 
maiores seriam os resultados que se veriam. Os pobres devem ser socorridos, cuidados os 
doentes, os aflitos e os que sofreram perdas confortados, instruídos os ignorantes e os 
inexperientes aconselhados. Cumpre-nos chorar com os que choram, e alegrar-nos com os 
que se alegram. Aliado ao poder de persuasão, ao poder da oração e ao poder do amor de 
Deus, esta obra jamais ficará sem frutos. {CBV 93}   
 Em Sua vida Jesus de Nazaré diferiu de todos os outros homens. ... Desde o 
princípio de Seu ministério os homens começaram a compreender mais claramente o 
caráter de Deus. ... A missão de Cristo na Terra foi revelar aos homens que Deus não é 
um déspota, mas um Pai celestial, pleno de amor e misericórdia para com Seus filhos. 
{LuC 30} 



 Quando o objetivo de Sua missão foi alcançado, -- a revelação de Deus ao 
mundo, – o Filho de Deus anunciou que Seu trabalho havia sido cumprido, e que o 
caráter do Pai tinha sido manifesto ao homem. {ST, January 20, 1890 – traduzido do 

original} 
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