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A UM DESTES 
PEQUENINOS 

Verso Áureo 
“Então dirá o Rei aos 
que estiverem à sua 

direita: vinde, 
benditos do meu Pai, 
possuí por herança o 

reino que vos está 
preparado, desde a 

fundação do mundo”. 
(Mateus 25:34) 
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PERGUNTA QUEBRA-GELO  
 
Considera-se como uma pessoa abençoada? Nesse caso pode explicar em que 
consiste essa bênção para si?  
 
 

APROXIMAR: 
 
Deus o Pai, enviou o seu Filho à terra para melhorar a vida de todos. «Um ano de 
graça do Senhor» começava. Os pobres, os de coração partido, os prisioneiros, os 
cegos e os oprimidos, descobriram a consequências da Sua vinda á terra. 
 
Lucas 4:15-10 conta uma parte do ministério de Jesus na Galileia, e que tem a sua 
conclusão em Lucas 9:50. O apóstolo Lucas escreveu provavelmente o seu 
Evangelho, destinado aos cristãos de origem não judaica, por volta do ano 64 d.C. 
Ele dedicou-o a Teófilo, que, segundo os costumes da época, foi encarregue da sua 
propagação. 
 
 

OBSERVAR:  

Em Lucas 4:18, Jesus fala sobre os pobres, os prisioneiros, os cegos e os oprimidos, citando 
os textos de Isaías 58:6 e 61:1-2.   

 
1. Verso 18: os «pobres» neste versículo podem incluir as pessoas que o são 

financeiramente (cf. Tiago2:5; e o mendigo Lázaro em Lc.16:20), como 
também aqueles que têm necessidade de uma ajuda espiritual (cf. Isa.57:15 
e Mat.5:3). 

 
a. Existem indícios no verso 18 do tipo de pobres aqui mencionados? 

Para responder a esta questão, compare várias traduções do verso. 
 

2. «Coração partido»: em Mateus 12:20, as pessoas ‘quebradas’ interiormente 
são comparadas a uma «cana amassada». 

 
a. Leia o Salmo 51:19. David é o autor destas palavras. Porque é que 

ele tem o coração quebrado quando escreveu este Salmo? 
 

3. «Prisioneiros»:  
a. De que tipo de prisioneiros se trata aqui? Leia Mat.11:2-5; 1  

Ped.3:19 e 2 Tim.2:24-26. 
 

4. «Oprimidos»: não se trata de pessoas que se sentem vencidas e 
desencorajadas por causa daquilo que outros lhes fazem ou fizeram. 

a. A que tipo de opressão se refere o texto de Mat.23:4? 
 

b. De que maneira Jesus mostra uma saída, em Mat.11:28-30? 
 

5. Verso 19: «o ano de graça do Senhor» não significa literalmente um ano, 
mas sim uma nova era (veja 2 Cor.6:2). Isto significa que a anulação da 
dívida se tornou possível para quem coloca a sua confiança em Jesus (cf. O 
jubileu – Lev.25:10). 

 
a. O que é que o Senhor espera daqueles que aceitaram a sua graça? 

Salmo 41:1 -   
“Bem-aventurado é 

aquele que atende o 
pobre; o Senhor o 

livrará no dia do 
mal.” 

Provérbios 28:7 –  
“O que dá ao pobre 

não terá necessidade”. 
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b. O que nos mostra que as pessoas que têm necessidade de ajuda 
estão mais próximas do coração de Jesus? 

 
 

ADERIR:  
 
João 17:18 diz: «Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviarei ao 
mundo». Se desejar ser um dos discípulos de Jesus, será enviado por ele ao mundo 
para ser, no seu lugar, um ajudador e portador de uma bela mensagem. Existem 
muitos desses «mundos» nesta terra. 

• Nomeie alguns desses mundos. 
 

• No «mundo» em que vive, de forma particular,  como poderia, sendo 
cristão, deixar aí a sua pegada? 
 

• Que tipo de atitude é importante ter aí? Veja 2 Tim.2:24-25. 
 

• Como pode tratar gentilmente o ‘mundo’ que o envolve, não somente com 
palavras, mas também com atos, tal como Jesus o fez? Leia Mat.25:35-36. 
 

• Como é que alguém que tem o coração quebrado pode passar por uma 
experiência total de cura? 
 

• Já viveu alguma experiência correspondente á de Luc.4:18, e se sim, a que 
se parecia? 

 
ORAR:   
 
Senhor, ensina-me a caminhar sobre os teus passos a fim de tratar os meus 
semelhantes com amor, e se possível, ajudá-los a encontrar-te. Aspiro a partilhar 
aquilo que recebi de Ti com os outros, a fim de que eles também possam ter a 
experiência da liberdade que Tu me ofereces.  Amém.  
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