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SÉRIE: JESUS - SUA PESSOA,
OBRA E ENSINO
JESUS E O SÁBADO – PARTE 2
“FAZENDO O BEM”
Marcos 3.1-6
3.1 De novo, entrou Jesus na sinagoga e estava
ali um homem que tinha ressequida uma das
mãos.
3.2 E estavam observando a Jesus para ver se o
curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem.
3.3 E disse Jesus ao homem da mão ressequida:
Vem para o meio!
3.4 Então, lhes perguntou: É lícito nos sábados
fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirála? Mas eles ficaram em silêncio.
3.5 Olhando-os ao redor, indignado e condoído
com a dureza do seu coração, disse ao homem:
Estende a mão. Estendeu-a, e a mão lhe foi
restaurada.
3.6 Retirando-se os fariseus, conspiravam logo
com os herodianos, contra ele, em como lhe
tirariam a vida.

PRINCÍPIOS PARA “FAZER O BEM” ...
1) –SENSIBILIZE-SE
3.1 De novo, entrou Jesus na sinagoga e
estava ali um homem que tinha ressequida
uma das mãos. 3.2 E estavam observando a
Jesus para ver se o curaria em dia de sábado,
a fim de o acusarem.

2) – OUSE

Noite

AGIR

3.3 E disse Jesus ao homem da mão ressequida:
Vem para o meio! 3.4 Então, lhes perguntou: É
lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal?
Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em
silêncio.

3) – ENFRENTE OS

INCRÉDULOS

3.5 Olhando-os ao redor, indignado e condoído
com a dureza do seu coração, disse ao homem:
Estende a mão. Estendeu-a, e a mão lhe foi
restaurada.

4) – ESPERE

RESISTÊNCIA

3.6 Retirando-se os fariseus, conspiravam logo
com os herodianos, contra ele, em como lhe
tirariam a vida.

5) – CONTEMPLE OS RESULTADOS
Mateus 12.18
Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em
quem a minha alma se compraz. Farei repousar
sobre ele o meu Espírito, e ele anunciará juízo aos
gentios.
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