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APRENDENDO COM O MESTRE DA
SENSIBILIDADE
Texto de Referência: : Mc 1. 40-45

VERSÍCULO DO DIA

"E Jesus,
chamando os seus
discípulos, disse:
Tenho compaixão
da multidão,
porque já está
comigo há três
dias e não tem o
que comer, e não
quero despedi-la
em jejum, para que
não desfaleça no
caminho." Mt 15.32

VERDADE APLICADA

Jesus em
todos os
aspectos é um
modelo
supremo para
a conduta e
identidade do
cristão.

OBJETIVOS DA LIÇÃO

 Compreender
o
caráter humano de
Jesus;
 Destacar
os
sentimentos
que
fizeram a diferença
no Ministério de
Jesus
 - Descrever o quão
sublime
era
a
missão de Jesus

MOMENTO DE ORAÇÃO

🙏

Oremos a fim de
que venhamos
ser
tomados
pelos
sentimentos que
foram
primordiais no
Ministério
de
Jesus

Lc 2.46.52
40 . Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: "Se quiseres, podes
purificar-me! "
41 . Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: "Quero. Seja
purificado! "
42. Imediatamente a lepra o deixou, e ele foi purificado.
43. Em seguida Jesus o despediu, com uma severa advertência:
44."Olhe, não conte isso a ninguém. Mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua
purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho".
45. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso
Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em
lugares solitários. Todavia, assim mesmo vinha a ele gente de todas as partes.

Jesus

era

fantástico,

um
notável

ser
em

humano
amor

e

sensibilidade. Ele tinha tempo para
ouvir as pessoas; entendia até
mesmo o que não era verbalizado,

pois Jesus conseguia ouvir os
anseios
humana

silenciosos

da

alma

PONTO-CHAVE
"Em um mundo egoísta, Jesus

nos convida para que sejamos
sensíveis ao clamor da alma humana".

1 - AMOR: O DIVISOR DE ÁGUAS
1 – AMOR: O DIVISOR DE ÁGUAS
Um dos sentimentos que
moveu o coração de Deus
para
redimir
a
alma
humana foi o amor; por
intermédio
de
Jesus,
vemos o verbo amar sendo
colocado em prática, pois
Ele viveu uma vida a
serviço de Deus e da
humanidade.

1.1. O amor transcende barreiras
O ser humano ama de maneira

conveniente e limitada, muitas vezes, por
algumas barreiras como cor, sexo, raça e
religião.

E

muito

difícil

alcançar

determinados grupos como amor de Deus
vivendo de maneira preconceituosa.

nos desvencilhar

Quando

estudamos

a

expressão

amor no grego, vemos quatro expressões

que são usadas para conceituar os tipos de
amor. O primeiro fala do amor no sentido de
amizade (gr. fileo); O segundo é considerado
o amor fraterno (gr. storge), o terceiro tem

Se quisermos alcançar esta geração,
precisamos

1.2. O amor ágape

conexão com o sexo (gr. eros). O quarto tipo

de

de amor é o amor sacrificial e geralmente é

nossos preconceitos e amar como

usado para descrever o que Deus fez pela

Jesus amou

humanidade (gr. ágape).

O sentimento que nutria a
vocação de Jesus o levava a
fazer alguma coisa em prol do
seu próximo; nós, como Seus
discípulos, precisamos ter este
mesmo sentimento"
Bispo Primaz Dr. Manoel Ferreira

2 - COMPAIXĀO E ALTRUÍSMO
Durante Seu ministério, percebemos

que Cristo realizava milagres como
a multiplicação de pães; fazia sinais

e prodígios com o intuito de revelar
o grande amor de Deus. O que
precisa ser destacado é a motivação
que O levava a fazer algo pelo
próximo.

2 – COMPAIXÃO E ALTRUÍSMO
2.1. Os milagres de Jesus eram precedidos
pela compaixão

Analisando os milagres operados por
Jesus, percebemos que, antes de
realizar a ação, Jesus era tomado por
um sentimento. Jesus sentiu a dor
que aquele homem sentia e quem
sabe até mesmo a vergonha de ser
um leproso.

Quem quiser ser canal de
bênção para transformar a vida
das pessoas, necessita ser mais
sensível à realidade alheia.

2.2. Menos fama e mais altruísmo
Jesus caminhava na contramão de Sua
sociedade, enquanto as pessoas
tocavam trombeta de tudo o que era
realizado, Jesus simplesmente, dizia:
"Vai e não conta a ninguém o que Deus
fez por ti', Mc 1.44. Jesus era
altruísta, Suas ações visavam o bemestar do próximo e a morte vicária de
Cristo foi o maior exemplo desta
sublime atitude. Importa que o Senhor
cresça e que o Seu nome seja
glorificado (Jo 3.30).

3 - O PROPŐSITO DA MISSÃO
Toda a maneira de ser e de
viver de Cristo foi para cumprir o
objetivo

pelo

qual

Deus

estabelecera (Jo 9.4).

A dor, a agonia da cruz, a traição
de Judas, a perseguição religiosa e

a falta de fé do povo não foi capaz
de demovê-lo de Sua missão.

3 - O PROPŐSITO DA MISSÃO
3.1. A vida precisa ter um propósito

Não estamos nesta terra
apenas para ver a vida passar, mas
sim para cumprir a missão que Deus
nos confiou. Deus designou a Jesus
para a mais nobre das missões,
servir como sacrifício perfeito para
remissão
dos
pecados
da

O propósito que
Jesus tinha fez com que Ele
não
potencializasse
as
coisas que aconteciam em
Sua vida.
humanidade.

3.2. Morrendo por uma causa

O ápice da obra redentora foi a
morte de Cristo na cruz. A compaixão

de Jesus pela humidade O fez doarse sem limites. Ele se fez homem,

veio

ao

mundo

em

nosso

resgate, se fez réu em nosso

lugar, pagou a nossa dívida e
nos justificou diante do Pai.

CONCLUSÃO
A sensibilidade de Cristo rompia

barreiras culturais e religiosas, pois
focava no ser humano e Seu

indescritível Amor revelava a
essência de Seu caráter.
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