Série “Convites” No 5

Estudos Bíblicos

IV. Meditando

“Convite ao Altruísmo”
Adaptação: Delman Falcão e José Moura

Gálatas 6:2
“Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo.”
Ilustração:
Certo comerciante em Nova Iorque recolheu uma menina pobre encontrada
descalça e banhada em lágrimas. Tomou-a, alimentou-a, vestiu-a. A mãe da
menina, que era uma viúva, sempre que necessitava, mandava-a à procura
do comerciante.
Muitos anos se passaram e aquele comerciante foi atingido pela ruína financeira. Certo dia sofreu um grave acidente e foi levado a um hospital. Uma
bondosa senhora, ao tomar conhecimento da notícia, dirigiu-se ao hospital,
levou-o para casa e cuidou dele durante o restante de seus dias, como se
fosse seu próprio pai. Aquela senhora fora aquela menina que ele ajudara.
Alguém poderia exemplificar como podemos levar as cargas uns dos
outros ?
“Um dos meios mais eficazes de conquistar almas para Ele (Jesus) é exemplificar-lhe o caráter na vida diária. Nossa influência sobre outros não depende tanto do que dizemos, mas do que somos. Os homens podem combater ou desafiar a nossa lógica, podem resistir a nossos apelos; mas a vida de
amor desinteressado é um argumento que não pode ser contraditado.”
(DTN, pág. 126)

Autoria: Pr. Cícero Gama

Introdução
A palavra “ALTRUÍSMO” deriva do latim alter, que significa ‘outro’. O altruísmo
é o princípio que nos leva a buscar em primeiro ligar o bem de outros.
Testando o QA – Quociente de Altruísmo:
RESPONDA NO SEU ÍNTIMO HONESTAMENTE:
1 – Quero ser sempre o primeiro na fila ?
Sim
Não
2 – Que faria eu, se um fogo deflagrasse no salão
onde eu estava ? Queria ser o primeiro a escapar
mesmo passando sobre os outros se fosse preciso
?
3 – Numa hora de perigo, que instinto ditaria
minha reação: o instinto de preservação própria
ou o de sacrifício de mim mesmo ?

Sim

Não

Preservação Própria
Sacrifício de mim mesmo

I. O Que a Bíblia Diz
Filipenses 2:3
“nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade cada um
considere os outros superiores a si mesmo;”
Romanos 12:10
“Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos
em honra uns aos outros;”
Você considera fácil ou difícil ser altruísta ? Porque ?

II. Compreendendo

III. Aplicando

“O amor de Deus no coração é a única fonte de amor para com o nosso semelhante.” (DTN, pág. 505).

Efésios 4:32
“Antes SEDE BONDOSOS uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo.”

1. Na sua opinião, porque será que para podermos amar sinceramente ao nosso
semelhante, é necessário antes amarmos sinceramente ao nosso Deus criador
?
[a] Porque é de nossa índole pensar primeiramente em nós mesmos
[b] Porque é necessário arrancar do coração um certo “instinto” carnal com o qual
convivemos desde o nosso nascimento
[c] Porque é difícil encontrarmos pessoas que mereçam ser ajudadas
[d] Porque é difícil possuirmos as ferramentas necessárias para ajudarmos eficazmente nosso semelhante
[e] Porque no mundo em que vivemos, a luta pela sobrevivência mais parece uma
guerra
[f] Porque todas as nossas obras boas são como “trapos de imundícia”

1. Em que sentido perdoar uma pessoa é um ato de bondade ?
[a] Se o perdão não for por bondade, então não terá valor
[b] É bom ver alguém livre do peso da consciência
[c] Perdoar é tirar dos ombros de alguém um fardo insuportável
[d] Perdoar é carregar com meu próximo o seu fardo
[e] Para esquecer as agressões de alguém, preciso realmente de uma superdose de
bondade
[f] É preciso espírito bondoso e voluntário para, depois de ajustadas as contas, fazer
sumir da mente as lembranças ruins e sem isso, não há perdão
[g] Outros:

Ilustração:
Um estudante colocou uma fotografia sua sobre a mesa de estudo e embaixo escreveu: “JORGE III”. Ao ser perguntado sobre o que queria dizer com aquilo, costumava responder: “Cristo em primeiro lugar, o outro em segundo e eu em terceiro”.
Você não gostaria de fazer o mesmo ?
Aqui ao lado você vê uma ilustração do Rei Henrique VIII,
mas bem que ele poderia ganhar um outro nome e também
poderia deixar de ser VIII para ser III.

_____________________________ III
(coloque o seu nome neste espaço)

“Os que afirmam crer em Cristo devem representar a Cristo em obras de bondade e
misericórdia. Esses jamais saberão, até o dia do julgamento, que bem têm feito em
seguir o exemplo do Salvador.” (Beneficência Social, pág. 86)

Romanos 15:14
“Eu, da minha parte, irmãos meus, estou persuadido a vosso respeito, que
vós já estais cheios de bondade, cheios de todo o conhecimento e capazes,
vós mesmos, de admoestar-vos uns aos outros.”
Pensamento: Moody dizia: “Alegria é o amor sublimado
Paz é amor em repouso
Sofrimento é amor tolerado
Cavalheirismo é amor em sociedade
Fé é amor em campo de batalhas
Mansidão é amor nas escolas
Temperança é amor em exercício
Bondade é amor em atividade”

