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AULA - EBD - 25/11/2018
LIÇÃO 8

RESPOSTA PARA A PERGUNTA

Apocalipse 12<10

HERMENÊUTICA E EXEGESE

Explicar a diferença

O BOM SAMARITANO

Quem era Samaria? 
- Capital de Israel, reino do norte, até 722/21 a.C., até que foi dominada 
pelos Assíios (2 RS 17<5).
- Onri comprou um monte em 1 RS 16<24, chamou de Samaria.
O que é um samaritano?
- Habitantes de Samaria (2 RS 17<29) 
- Os Samaritanos acreditavam que o monte Gerizim era o monte da 
benção, então construíram um templo sobre ele para adorar a Deus (Dt 
11<29, Dt 27<4). 
- Sobre o Monte Gerizim Abraão recebeu a promessa de herdar a terra 
prometida (Gn 12<6-7).
- Os samaritanos tentaram ajudar na reconstrução de Jerusalém, mas não 
foram aceitos e sua intenção parecia não ser essa. (Esdras 4<1-5)
- Hoje são menos de 1.000 pessoas.

A mulher samaritana:
- A mulher samaritana teve 5 maridos (5 livros do Pentateuco ou 5 povos 
que dominaram Samaria em 2 Reis 17<24), estava no sexto e deveria ir pro 
sétimo (João 4<16-18). O sétimo marido é o Senhor (Isaías 54<5-8).

O homem levantou para falar:
- Jesus provavelmente estava numa sinagoga ou escola rabínica.
- Na sinagoga sentava-se para explicar e ficava de pé para ler a Torá. No 
oriente médio tem q comer sentado, sem pressa.
- O homem ficava perto do ensinador. 
- As mulheres e crianças ficavam numa galeria no alto.
- Depois da explicação do rabino, ninguém levantava a mão para falar, 
mas se colocava de pé para fazer sua contribuição com perguntas.
- O doutor da Lei pensou que ele ia falar naquele momento, já que sua 
patente era alta.
- O comum da cultura era dar oportunidade para quem estava chegando.
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Méritos para herdar:
- Certo homem quis provar Jesus, mas ele pergunta “o que fazer para 
herdar a vida eterna”. A vida não é conquistada por mérito.
- Fazer para herdar a vida eterna? Ou você é herdeiro ou não é! Ninguém 
faz nada para ser herdeiro. Basta ser filho.
- A resposta estava na lei. Amar a Deus e ao próximo. Respondestes bem, 
faze isso e viveras. O jovem achava que a salvação vinha pelo 
cumprimento da lei, execute a lei e você conseguirá.
        Legalismo é o estilo de vida de pessoas que acreditam que o 
cumprimento das regras torna o indivíduo merecedor do favor e da 
salvação divina.

Problemas no início da conversa:
Dificilmente as pessoas trazem seu problema emocional nos 5 primeiros 
minutos de conversa. Depois dos 5 minutos vem a revelação que na 
verdade é um problema com o marido. Adão fugiu porque comeu o fruto e 
disse que era porque estava nu. O jovem se levantou para colocar Jesus 
em prova e não para perguntar a Jesus alguma coisa sobre seu ensino.
Os judeus possuem um hábito de responder uma pergunta com outra 
pergunta. Uma pessoa perguntou para um judeu: Por que vocês 
respondem sempre com outra pergunta. Ele disse: “Há algum mal nisso”.

O homem da parábola saiu de Jerusalém para Jericó:
- Até hoje tem restos de uma estrada de 25km. Era perigosa por causa 
das pedras e os ladroes aproveitavam para roubar. O cara caiu nas mãos 
dos ladroes porque ele mesmo estava passando num lugar perigoso.
- Nós saímos do local da benção para o local de maldição e corremos 
riscos.

O sacerdote:
- O sacerdote era FIEL a Deus, por isso ele não ajudou o homem.
- Da pra errar sendo fiel. Sacerdote em Jerusalém no templo com as 
regras de Deus haviam regras para não tocar em cadáveres. E se o 
homem estivesse morto? Ele traria um problema muito grande pro templo. 
Por ser fiel a lei ele evitou tocar no homem. Da pra pecar sendo fiel a 
Deus. Como homem de Deus ele errou por não ajudar.
- O templo era importante, mas mais importante do que o templo era os 
que adoravam no templo.

O levita:
- O levita era aprendiz de sacerdote. Ele não tinha o problema do 
sacerdote.
- A estrada não tem curvas e ele viu o que o sacerdote NÃO fez. Na mente 
dele, se o sacerdote não fez, por que eu vou fazer? Alguns pecam por não 
fazer por causa de alguém. É o mesmo que não pagar os impostos pq o 
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governo é corrupto.
- O sacerdote descia pelo caminho e o levita pelo mesmo lugar, ou seja, o 
levita chegou perto e o sacerdote se desviou. 

O samaritano:
- Os samaritanos não podiam transitar por ali, uma rodovia judaica.
- Ele ia pelas colinas e de longe ele viu o cara caído e foi lá para ajudar.
- A ajuda viria de quem ele menos esperava ou odiava

A pergunta do doutor:
- O doutor perguntou: quem é o MEU próximo?
- Jesus respondeu com uma pergunta: Quais dos três pareceu ter sido o 
próximo do homem caído? Daquele que caiu nas mãos dos salteadores?
- Jesus implicitamente disse que o que estava caído era o doutor da Lei. 
- O doutor perguntou com a intenção dele poder ajudar, mas ele é quem 
precisava de ajuda.
- Ele estava perdido na estrada (na vida ou na igreja) e precisava de 
ajuda. Ele era mestre e doutor, mas precisava de ajuda. 

Jesus, o samaritano (o improvável):
- Jesus pega um monte de gente na beira da estrada.
- Jesus salvou o homem e o levou consigo. Ou Jesus te salva e te leva 
com ele ou nada feito.
- A hospedaria representa a igreja. Jesus te salva e te leva para a igreja e 
não para a nova Jerusalém de uma vez.
- Primeiro para a igreja, para ser tratado.
- Todos chegamos na igreja cheio de machucados. A frase final de Jesus 
era “cuida dele”. Jesus disse que a igreja cuidaria. 
- Jesus disse que para cuidar das pessoas vamos ficar no prejuízo. 
Quantos não ficam no prejuízo sendo fiel a Deus?
- Você quer a indenização de Deus ou o lucro do mundo?
- Alguns dizem: “Eu não vou para a igreja porque a igreja tem muitos 
problemas e gente problemática.”, e a resposta seria: “Vem que tem lugar 
para mais um.”
- Ainda que tenhamos prejuízo vamos trabalhar pela causa de Deus.
- O que são as nossas obras? (Ap 22<12)
- Do que descansaremos (do prejuízo)? (Ap 14<13)
- O galardão na verdade é uma indenização!
- Ninguém ganha galardão se não tiver prejuízo na obra de Deus.

Marta e Maria (ver. 38-42)
- Marta não estava errada!
- Nós podemos errar fazendo o que é certo.
- Ficamos perdendo tempo demais coisas com coisas importantes, mas 
não tem tempo demais para as que são essenciais.
- Trabalhamos demais e não temos tempo para ler a Bíblia.
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No árabe mulher, sagrado e pecado são escritos pela mesma palavra. 
Haram. Em Apocalipse a mulher representa a igreja, Santa e pecadora.
A mulher não é fraca. No grego está dizendo para ela não usar a força que 
tem contra o homem. Na Bíblia palavras chave podemos usar um outro 
significado: “Deixai-vos sujeitar pelo homem (Ef. 5<22)” (ref. 5293).



 


