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Comentários iniciais:

Texto Áureo:
Mc 12.33
E que amá-lo de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a alma, e de
todas as forças e amar o próximo como a si mesmo é mais do que todos os
holocaustos e sacrifícios.

Texto da Leitura Bíblica em classe:
Lucas 10.25-37
25 E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que
farei para herdar a vida eterna?

26 E ele lhe disse: Que está escrito na Lei? Como lês?

27 E, respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, e
de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento e ao teu
próximo como a ti mesmo.
- O que Deus pede de todos quantos creem em Cristo e que recebem a salvação é o amor
devotado. 1) Este amor requer uma atitude de coração, pela qual atribuímos a Deus tanto
valor e estima, que verdadeiramente ansiamos pela comunhão com Ele, esforçarmo-nos
para obedecer-lhe e sinceramente nos importamos com sua glória e vontade na terra.
Aqueles que realmente amarem a Deus, desejarão compartilhar do sofrimento por amor a
Ele, promover o seu reino e viver em prol da sua honra e dos seus padrões de justiça na
terra. 2) Nosso amor a Deus deve ser sincero e predominante, inspirado pelo seu amor a
nós, mediante o qual Ele deu seu Filho para nos salvar. Nosso amor deve ser idêntico ao
amor expresso. 3) O amor de Deus abrange: a) um vínculo pessoal de fidelidade e
lealdade a Ele; b) a fé como firme e inabalável liame com aquele a quem fomos unidos
pela filiação; c) o fiel cumprimento das nossas promessas e compromissos para com Ele;
d) a devoção cordial, expressada em nossa dedicação aos padrões justos de Deus no meio
de um mundo que o rejeita; e e) o anseio pela sua presença e pela comunhão com Ele.

28 E disse-lhe: Respondeste bem; faze isso e viverás.

29 Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu
próximo?

30 E, respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jerico, e caiu
nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram,
deixando-o meio morto.
- A parábola do Bom Samaritano destaca a verdade de que compaixão e cuidado são
coisas intrínsecas à fé salvadora e à obediência a Cristo. Amar a Deus deve ser também
amar ao próximo. 1) A vida e a graça que Cristo transmite aos que o aceitam produzem
amor, misericórdia e compaixão pelos necessitados e aflitos. Esse amor é um dom da
graça de Deus através de Cristo. O crente tem a responsabilidade de viver à altura do
amor do Espírito Santo tendo, dentro dele, um coração não endurecido. 2) Quem afirma
ser cristão, mas tem o coração insensível diante do sofrimento e da necessidade dos
outros, demonstra cabalmente que não tem em si a vida eterna.
- Um filho de Deus deve amar a todos, inclusive seus inimigos. Deve amar também de
modo especial a todos os verdadeiros cristãos, nascidos de novo. 1) O amor do crente por
seu irmão em Cristo, por seu próximo e por seu inimigo, deve ser subordinado,
controlado e dirigido pelo seu amor e devoção a Deus. 2) O amor a Deus é o primeiro e
grande mandamento. Por isso, a santidade de Deus, seu desejo de pureza, sua vontade e
seu padrão revelados nas Escrituras nunca devem ser prejudicados por nossa falta de
amor para com todos.

31 E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote; e, vendo-o,
passou de largo.

32 E, de igual modo, também um le- vita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou
de largo.

33 Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de
íntima compaixão.

34 E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho; e, pondo-o
sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele;

35 E, partindo ao outro dia, tirou dois dinheiros, e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe:
Cuida dele, e tudo o que de mais gastares eu to pagarei, quando voltar.

36 Qual, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos
salteadores?

37 E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e
faze da mesma maneira.
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