
9. Jesus ministrava às necessidades das pessoas(3T 2016—O papel da igreja na 
comunidade) 
 
Material Bíblico:Marcos 5:22–43, 10:46–52, João 5:1–9, Salmos 139:1–13, Marcos 

2:1–12, Atos 9:36–42; Mateus 9:35. 

 
Citações 

• Um amigo é o que o coração precisa o tempo todo.Henry Van Dyke 

• Um profundo sentimento de amor e de pertence é uma necessidade irredutível de 

todas as pessoas. Somos biologica, cognitiva, fisica e espiritualmente ligados a 

amar, ser amados e pertencer. Quando essas necessidades não são satisfeitas, nós 

não funcionamos como deveríamos. Nós nos desfazemos. Nós desmoronamos. 

Nós paralisamos. Nós doemos. Nós machucamos outros. Nós ficamos 

doentes.Brene Brown 

• Você nunca consegue o suficiente daquilo que você não precisa para torná-

lo feliz. Eric Hoffer 

• Ganhamos a vida pelo que recebemos. Vivemos a vida pelo que damos. Duane 

Hulse 

• Muitos homens ficam de mãos vazias por não conhecer a arte da distribuição. C. 

H. Spurgeon 

• Nosso Pai Celestial compreende a nossa decepção, sofrimento, dor, medo e 

dúvida. Ele está sempre lá para incentivar os nossos corações e nos ajudar a 

compreender que Ele é suficiente para todas as nossas necessidades. Quando 

aceitei isso como uma verdade absoluta na minha vida, descobri que a minha 

preocupação foi interrompida.Charles Stanley 

 
Perguntas 
 Por que Jesus teve como foco atender as necessidades do povo? Foi essa uma 

maneira de ganhar atenção para Sua mensagem? Que necessidades Jesus atendeu – e o 

que isso significa para nós? Jesus não saiu distribuindo dinheiro como uma forma de 

atender necessidades – há lições sobre isso para nós ou isso aconteceu apenas por causa 

de Suas circunstâncias? 

 

Resumo bíblico 
 Marcos 5:22-43 conta a história de Jesus ressuscitando a filha de Jairo. Em 

Marcos 10:46-52 Jesus cura Bartimeu de sua cegueira. João 5:1-9 fala de Jesus curando 

o homem no Tanque de Betesda que estava paralítico a 38 anos.Salmos 139:1-13 

lembra-nos do íntimo e profundo conhecimento do nosso Criador sobre cada um de nós. 

Jesus cura o homem paralítico que foi baixado do teto (Marcos 2:1-12). Dorcas era 

famosa por ajudar os outros, e Pedro veio para ressuscita-la (Atos 9:36-42). “Jesus ia 

passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas 

novas do Reino e curando todas as enfermidades e doenças” Mateus 9:35 NVI. 

 

Comentário  
 O material bíblico nesse estudo nos mostra Jesus ajudando as pessoas de acordo 

com o que elas precisavam. Na verdade, nós poderíamos usar quase todos os incidentes 

da vida de Jesus, já que Ele sempre direcionava Sua ajuda às necessidades especificas 

das pessoas. Isso deveria nos fazer enxergar que nós devemos reagir às necessidades do 

próximo, não se impondoa eles, mas provendo a ajuda necessária. Isso incluirá nossos 

talentos e nosso tempo, nossos recursos e nossas habilidades. Poderíamos dizer, assim 



como Paulo, que estamos satisfeitos em qualquer situação que estivermos passando? 

Como devemos reagir às nossas circunstancias? Alguns enxergam apenas desafios e 

problemas, outros enxergam possibilidades empolgantes. Onde está nosso foco – em 

nós mesmos e nossas necessidades, ou nas necessidades dos outros? Muitas vezes nossa 

perspectiva egocêntrica, que se origina do pecado, atrapalha nosso julgamento. Ao 

ajudarmos somente nós mesmos, ao focarmos no que queremos, os princípios do reino 

de Deus são facilmente esquecidos. 

 A maneira como vivemos nossas vidas, como administramos nossos recursos, 

tudo isso reflete na nossa compreensão sobre Deus e nosso relacionamento com Ele. 

Afinal, por que é tão importante acumular coisas de “valor” nessa vida? Jesus reservou 

algumas de Suas palavras mais duras de repreensão àqueles que falharam em ver o valor 

das coisas eternas. Mesmo então, isso deve ser dito em termos de grande decepção, Ele 

previu que a menos que eles tivessem uma mudança no coração, estariam absolutamente 

perdidos. Então o que – ou quem – estamos realmente valorizando? 

 Discurso, com o uso da linguagem, imagens e entonação da voz, explica muito 

quem somos e como nos relacionamos com os outros. Nós somos sabiamente 

aconselhados a sermos cautelosos em nossas falase nos certificar de que não estamos 

fazendo mal-uso desse precioso dom. No final das contas, o falar é uma ferramenta que 

pode ser usada para o bem ou para o mal, e nós devemos medir nossas palavras e ter 

certeza que estão sendo ditas da melhor maneira possível. Muitas vezes nós 

transmitimos a imagem de Deus através de nossas palavras, juntamente com nossas 

ações e atitudes. 

 O gracioso modo de responder (Colossenses 4:6) complementa a nossa 

abordagem. Enquanto quisermos convencer outros (testemunho), isso deve ser feito de 

forma sábia e correta. Nosso objetivo é fortalecer os outros e pensar nas maneiras em 

que podemos ajudá-los a atender suas necessidades (Efésios 4:29). Porque o reino de 

Deus não é alcançado por seguirmos nossos desejos egoístas, mas através de um acordo 

amoroso com Deus, seguindo o Seu caminho. Essa é a resposta ao programa do Diabo 

de divisão e separação, de hostilidade e mentiras abomináveis. 

 Essa é a reconciliação que Deus faz para nos unificar novamente com Ele: 

“Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram; eis 

que surgiram coisas novas! Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo 

mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus 

em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos 

homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação”2 Coríntios 5:17-19 NVI. 

 Se reconhecermos esse princípio trabalhando em nossas vidas, então teremos 

vontade de agir como Jesus agia para atender as necessidades dos outros. Isto não é 

como uma obrigação, mas porque não gostaríamos de viver diferente disso! “Pois ele é 

a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, 

anulando em seu corpo a Lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo 

dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com 

Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade”Efésios 

2:14-16 NVI. 

 

 

  

 
Comentários de Ellen White 



 As necessidades imediatas, as provas presentes das pessoas em conflito, devem 

ser enfrentadas com instrução prática e sadia com base nos princípios fundamentais do 

cristianismo.{AA 175} 

 O caráter de Cristo precisava ser compreendido antes que os homens pudessem 

amá-Lo, ou contemplar a cruz com os olhos da fé. Nesse ponto deve começar o estudo 

que será a ciência e o cânticodos remidos através de toda a eternidade. Somente à luz do 

Calvário pode o verdadeiro valor de uma pessoa ser avaliado. {AA 189, 190} 
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