
	

 
Informar as Atividades da Igreja 2022 – EBA: Domingos às 9h | CULTOS AO VIVO – SEXTAS: 
Libertação às 20h | SÁBADOS: m.HOLY – Juventude às 19h | DOMINGOS: Celebração às 10h e às 
18h30  

  
	

ROTEIRO – Base 06/02/2022 
	

PALAVRA, ÓLEO E VINHO 
# Lucas 10:25-37 # 

 
Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: "Mestre, o que preciso fazer para 
herdar a vida eterna? " "O que está escrito na Lei? ", respondeu Jesus. "Como você a lê? "Ele respondeu: " ‘Ame o 
Senhor, o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento’ 
e ‘Ame o seu próximo como a si mesmo’". Disse Jesus: "Você respondeu corretamente. Faça isso, e viverá". Mas ele, 
querendo justificar-se, perguntou a Jesus: "E quem é o meu próximo? " Em resposta, disse Jesus: "Um homem descia 
de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se 
foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, 
passou pelo outro lado. E assim também um levita; quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um 
samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-
se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para 
uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e disse-lhe: ‘Cuide dele. Quando 
voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver’. "Qual destes três você acha que foi o próximo do homem que 
caiu nas mãos dos assaltantes?" "Aquele que teve misericórdia dele", respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: "Vá 
e faça o mesmo". 
 
 
INTRODUÇÃO: 

A palavra do Senhor é capaz de transformar qualquer pessoa que se entrega de todo 
coração a Ele. Porém a religiosidade pode nos tornar frios diante de pessoas necessitadas que 
aparecem no nosso caminho, como o sacerdote e o levita no texto que lemos. Somente uma 
pessoa que carrega a Palavra viva em seu coração, perceberá as oportunidades de ser 
instrumento de Deus. É por isso que Palavra, óleo e vinho não podem faltar em nossas vidas. 
 
 
• PALAVRA VIVA – NÃO PODE FALTAR PORQUE GERA FÉ EM NÓS PARA A TRANSFORMAÇÃO 

• Sabendo que a Palavra de Deus não é apenas uma teoria, mas é poderosa 
para nos transformar, qual passagem bíblica marcou sua vida gerando 
transformação? 

 
 
• ÓLEO – NÃO PODE FALTAR PORQUE REPRESENTA A PRESENÇA DO ESPÍRITO SANTO 

• Que atitudes podemos tomar para que a presença do Espírito Santo seja 
transbordante em nossas vidas e contagie as pessoas à nossa volta?  
 

• O texto que lemos mostra que o samaritano teve compaixão do homem 
ferido. Que sentimento tem movido seu coração quando se depara com uma 
pessoa necessitada de ajuda? 
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• VINHO – NÃO PODE FALTAR PORQUE REPRESENTA UMA DOAÇÃO DE ALTO CUSTO 
• O samaritano gastou com óleo e vinho, pagou a hospedagem e garantiu que 

pagaria todas as despesas daquele homem na hospedaria. Você tem pago o 
preço para contribuir para a transformação das pessoas da sua Célula? 
 

• Você tem aproveitado as oportunidades para ser resposta de Deus diante da 
dor das pessoas? 

 
 
 

CONCLUSÃO:  
   
  Aprendemos hoje que precisamos viver a Palavra, sermos cheios do Espírito 
Santo e estarmos dispostos a pagar o preço necessário para que pessoas sejam transformadas 
através de nossas vidas. Que atitude diferente você pode tomar nessa semana para que esse 
ensinamento frutifique em sua vida?  
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