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Lição GCEM – 24 de Agosto a 13 Setembro de 2015 (3 semanas)   
 

O PRÓXIMO É ANÔNIMO 
Lucas 10:30-37 
 

Líder de GCEM: Sorria. Ministre sentado e de forma descontraída. Dê avisos!  
Deixe o GCEM compartilhar durante a ministração desta reunião.  

 
A parábola do bom samaritano é a resposta de Jesus a um doutor da lei que 
perguntou: “Quem é o meu próximo?”  
 
“Certo homem...”. – Jesus não identifica o homem. Não menciona a sua raça, 
nem seu status social, nem sua língua, nem sua nacionalidade. “Certo 
homem...” e mais nada. Não precisamos saber mais nada de alguém que está 
passando necessidade. Jesus ocultou os detalhes da identidade deste homem 
por algum motivo que precisamos entender.  
 
Entre Jerusalém e Jericó, havia vários quilômetros de estrada perigosa, 
rochosa e deserta. Era o lugar preferido dos ladrões e salteadores, que 
amparados pela solidão e a escuridão do lugar, podiam fazer dos viajantes 
vítimas fáceis. 
 

1) Pessoas que foram assaltadas 
A Bíblia diz que os salteadores o “despojaram”. Roubaram suas roupas, ele 
estava nu. Ninguém podia identificá-lo pelas roupas, se eram finas ou baratas. 
Os anéis e as joias se foram. E para completar o quadro de anonimato, ele 
estava inconsciente, semimorto.  
 
O que Jesus está querendo dizer hoje, é que o nosso próximo não tem rosto, 
nem identidade. Estas coisas não devem atrasar as nossas ajudas de amor. 
Como cristão que somos, devemos estar do lado dos que sofrem. Não 
podemos ficar do lado dos pobres contra os ricos, nem dos negros contra os 
brancos, ou dos bons contra os maus. – É preciso ajudar as pessoas que 
foram assaltadas pelo inimigo de nossas almas, para leva-las ao 
arrependimento e a restituição de vida em Jesus. (João 10:10) 
 

2) Pessoas que estão sangrando 
Existem pessoas que sofrem fome e frio entre os pobres, mas também 
existem pessoas que sofrem entre os ricos: sofrem solidão, angústia, crise 

existencial. E a ordem de Jesus é ajudar os que estão sangrando. Os que 
sangram por fora e os que  sangram por dentro. 
 
Não olhe para o rosto, nem para a cor da pele, nem para sua condição social. 
Procure simplesmente os que sofrem. O amor é um distintivo cristão. (João 
13:35; 1João 3;10-16)  
A nossa ajuda em tempo de angustia, nos torna “irmãos” da pessoa ajudada e 
abre espaço na pessoa para uma experiência com Jesus. (Provérbios 17:17) 
 
Conclusão 
Se não podemos amar é porque falta Jesus em nossas vidas.  
Faça duplas de oração e depois faça apelo.  
 

AS PALAVRAS E O CORAÇÃO 
Mateus 12:33-37  
 

Líder de GCEM: Sorria. Ministre sentado e de forma descontraída. Dê avisos!  
Deixe o GCEM compartilhar durante a ministração desta reunião.  

        
Como deveria falar as pessoas que querem ser cada dia mais parecidas com 
Jesus? Que tipo de palavras sai da sua boca? Sobre que conversam quando 
estão juntos? 
 
A pureza ou impureza dos lábios denuncia o estado do coração.  
O coração é como um cofre onde se tira o que se guarda através das 
palavras. “Da abundância do coração, fala a boca” é a conclusão de Jesus.  
Ele termina dizendo que no dia do juízo, os homens darão conta de toda 
palavra frívola que tiverem falado.  
 
Existem 3 maneiras como as pessoas podem encarar este texto:  
 
1.Atemorizar-se pelas consequências do dia do juízo e tentar a partir de então, 
não falar palavras que ferem, machucam, amaldiçoam, palavrões, etc. 
 
2.Raciocinar da seguinte maneira: “Já que os que têm um coração bom falam 
coisas boas, então a partir deste momento falarei só coisa construtiva”.  
 
3.Ir a Jesus e dizer: “Senhor, o fato de eu falar frivolidades é evidência de que 
meu coração é mau e está cheio de pensamentos imundos. Por favor, entra 
em mim e purifica meus sentimentos e pensamentos imundos, santifica 
diariamente meu coração através da presença de Teu Santo Espírito.”  
     
É importante policiar as palavras:  
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Tome cuidado para não falar as palavras de um coração impuro. Tome 
cuidado para não colocar as suas palavras na boca dos outros. Tome cuidado 
para não  transmitir as palavras do coração do diabo aos outros.  
A verdadeira transformação vem de dentro e precisamos cuidar daquilo que 
sai de nossos lábios, devemos buscar ser o mais polido, educado e amável no 
falar.  
 
Deixe a transformação ocorrer de dentro para fora:  
A transformação não vem de fora para dentro, mais sim de dentro para fora. 
Não adianta enfeitar as palavras se o coração é ruim (Mateus 12:34), porque 
um dia; as palavras vão denunciar o estado do nosso coração. Portanto é 
melhor começar a limpeza por dentro e o mais rápido possível. 
A religião leva as pessoas a maquiar e se enfeitar por fora, mas não pode 
fazer nada dentro de nós. No coração somente Jesus pode tocar. Só uma 
experiência pessoal com Jesus pode nos transformar de dentro para fora. 
 
Conclusão 
Sermos parecidos com Jesus no falar não é difícil. A primeira questão a 
resolver para isso acontecer, é o coração ser parceiro com o de Jesus: Puro, 
reto e justo. Comece entregando seu coração por completo ao Senhor Jesus.  
 
Faça oração pedindo pureza de coração e lábios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO DE 
CAPACITAÇÃO 

24 Agosto (Segunda) às 19h30 
14 Setembro (Segunda) às 19h30 
19 Outubro (Segunda) às 19h30 

CURSO DE 
BATISMO 

Todo domingo às 18h  
Anexo Administrativo 

Acompanhe as pessoas do seu GCEM ao curso de 
Batismo (Isso é prova de amor) 

ANIVERSÁRIO DA 
IGREJA 

31 Outubro a 4 Novembro 
PROGRAMAÇÃO ESPECIAL - 19 ANOS 

PROGRAMA TV 
REDE SUPER 

Sábado às 11h30 
Reprise (Sábado ás 0h30) 

DOMINGO  
9h – Escola Bíblica 

10h, 17h e 19h – Culto de Celebração 

TERÇA 
15h 

Tarde da Benção 

QUARTA  
19h30 

Noite da Unção e Vitória 

QUINTA 
 20h 

Escola Bíblica Mocidade 

SEXTA 
 20h 

Adolescentes Central 

SÁBADO 
20h 

Mocidade Central 

 

 
PROGRAMAÇÃO ESPECIAL   

CLAMOR  
TROMBETAS E  

CASA DE RAÇÃO  

SEMANA DO 

CLAMOR   

  
ATENÇÃO (ATENCIPADA) 

29 e 30 Agosto (Sábado/Domingo)  
20h – Clamor Trombetas  
22h – Casa de Oração  

  

30 Agosto a 02 de Setembro 
 Domingo às 10h, 17h e 19h  

Segunda a Quarta 7h, 15h e 19h30  


