
  
 

 

 

 

ROTEIRO 011 – BONDADE  
 

Quebra-gelo: Saboreie esta mexerica e logo depois vamos compartilhar sobre ela. 
 

Tempo de Orar: Conversando com Deus (5 min) 
 

• Ore por nossa anfitriã de hoje e agradeça a Deus pelo seu precioso acolhimento.  

• Conheça cada visitante e ore pela vida e família deles. 
 

Tempo de Cantar: Louvando e Adorando Juntos (5 min) 
 

"Venham! Adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador;" Salmos 95:6 
 

Tempo da Palavra (25 min) – Gálatas 5. 22  
 

Gálatas 5.22 – “Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, 

mansidão e domínio próprio.”  
 

Dando continuidade ao nosso estudo, hoje falaremos sobre a “bondade”. Esta palavra usada por Paulo 

ela tem como sinônimo “retidão”, “gentileza” ou “prosperidade”. Paulo faz o mesmo uso desta expressão em 

outros textos (Rm 15.14; II Ts 1.11) e mostra-nos que o sentido geral é a palavra “bondade”, isto é, aquela 

qualidade generosidade, ação gentil para com outras pessoas, tudo se originando, naturalmente de um caráter 

intimamente bondoso. 

Lutero disse: “Uma pessoa é bondosa quando se dispõe a ajudar aqueles que estão em 

necessidade.” Podemos observar a vida terrena inteira de Jesus de Nazaré, era vivida por meio de atos de 

bondade para com outros. Para que o cristão possa se mostrar supremamente bondoso, ele precisa do auxílio 

divino, portanto, essa qualidade é um dos aspectos do Espírito Santo. 

A história contada por Jesus sobre o “bom samaritano é um bom exemplo sobre um homem de coração 

bondoso. Lucas 10.30-35. Vamos ler a parábola e compreendermos um pouco mais sobre esta parábola e o 

exemplo de bondade deste samaritano. 
 

Lucas 10.30-35 – “30 Jesus respondeu assim: — Um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No 

caminho alguns ladrões o assaltaram, tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto.31 Acontece 

que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro 

lado da estrada.32 Também um levita passou por ali. Olhou e também foi embora pelo outro lado da 

estrada. 33 Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali. Quando viu o homem, 

ficou com muita pena dele. 34 Então chegou perto dele, limpou os seus ferimentos com azeite e vinho e em seguida 

os enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou-o no seu próprio animal e o levou para uma pensão, onde cuidou 

dele. 35 No dia seguinte, entregou duas moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: — Tome conta dele. Quando 

eu passar por aqui na volta, pagarei o que você gastar a mais com ele.” 
 

Perguntas para Reflexão: 
 

1. Quem foi um bom samaritano em sua vida? Compartilhe conosco. 
 

2. Sê você fosse este viajante andando por esta estrada de Jerusalém a Jericó e se deparasse com esta situação, 

qual seria a sua reação? 
 

3. Ao seu ver, quais seriam as razões pelas quais o levita e o sacerdote não se envolveram com aquele homem? 

Compartilhe 
  

4. Que nota você daria a você nesta última semana pelo seu amor a Deus ao próximo? Compartilhe com o 

grupo porque esta nota. 
 

Tempo de Oração: No momento de oração em duplas, agora compartilhe com sua dupla de oração, 

como ele pode orar por você hoje durante esta semana. Tempo de Orar Uns Pelas Outros (10 min) 

(momento de Oração em Duplas) 
 

• Ore e invista tempo em sua intimidade com Deus. A Bíblia afirma que Deus está disposto a nos ouvir e 

responder a cada uma de nossas orações, isto mostra seu imenso amor por nós.  
 

• Ore pedindo que Deus ensine a cada membro a servir a Deus de todo coração 
 

Tempo da Igreja (5 min):  Compartilhar sobre o desafio dos encontros dominicais de oração. 


