
PÓS-MODERNIDADE
E A CRUZ DE JESUS 

Lucas 10.25-37; Mateus 25.31-46 = o grande julgamento. 

O MUNDO PODE SER DIVIDIDO EM TRÊS GRUPOS 
DE PESSOAS: 

1. O GRUPO DOS QUE NEM SABEM QUE AS COISAS
ESTÃO ACONTECENDO
São os ignorantes da história.

2. O GRUPO DOS QUE VÊEM AS COISAS ACONTECEREM
São os observadores da história.

3. O GRUPO DOS QUE FAZEM AS COISAS
ACONTECEREM
São os transformadores da história.
1 Crônicas 12.32 – 200 homens conhecedores da realidade
de sua geração.

Deus está fazendo coisas maravilhosas nestes dias, e muitos 
estão só observando; enquanto outros nem sabem. 

A Igreja não pode estar alheia à dor das pessoas. Portanto, 
aproveite as oportunidades que Deus coloca em sua vida, para 
você fazer as coisas acontecerem. 

HÁ 3 FILOSOFIAS NA PARÁBOLA DO BOM SAMARITANO 
(Lucas 10.25-37): 

1) FILOSOFIA DO SALTEADOR
Param para tirar / roubar: “O que é teu é meu!”

É a mesma filosofia hoje do mundo sem Deus. As pessoas 
querem subir na vida, e se preciso for, passam por cima umas 
das outras. 



2) FILOSOFIA DOS RELIGIOSOS (sacerdote/levita) 
“O que é meu é meu!” 
Mateus 23.13-29 = Os “oito” ais. 
 
São aqueles que sabem o que precisa ser feito, mas não fazem. 
Deixam para outro fazer. Eles veem o problema, mas decidem 
não se envolver. Passam de largo. 
 
No Antigo Testamento, a Lei ensinava que não devíamos fazer 
o mal ao outro. No Novo Testamento, Jesus ampliou este 
ensino ao dizer que devíamos não só não fazer o mal, mas ir 
além, ou seja, fazer o bem ao próximo. 
 

 1 João 3.16 – Dar a vida. 

 João 13.14 – Lavar os pés. 
 
Precisamos aprender a repartir tudo o que temos recebido. 
Viver não é estar voltado para si mesmo, mas para o 
semelhante. A vida é um dom precioso de Deus e precisamos 
viver para Sua glória. 
 
3) FILOSOFIA DO CRISTÃO 
Param para servir: “O que é meu é teu!” 
 
Os verdadeiros cristãos são aqueles que têm um coração 
misericordioso. A verdadeira alegria só pode desfrutar quem se 
coloca à disposição de Deus para amar e servir as pessoas. 
 

 João 13.34-35 – Discípulos conhecidos pelo AMOR. 
 
Só há dois tipos de cristão: Os que são usados por Deus e os 
sem utilidade para Deus. Qual deles você é? 
 
Passe perto de teu próximo e estenda a mão! 

 
CAQB 


