
 

 
 

 A CASA QUE NÓS SOMOS 
 
Dia 3 | Auxílio na caminhada 
 
 

PALAVRA 
 

“Ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam, desse modo, à lei de 
Cristo.” Gálatas 6.2 (NVT) 

 
O cuidado mútuo é um dever de todo cristão. Embora a rotina e as agendas cheias nos                 
induzam a saudações superficiais com pouco comprometimento, a mensagem do          
versículo em destaque claramente nos diz que ignorar os fardos dos outros é descumprir              
a lei de Cristo. Mas qual foi a lei que o Mestre nos revelou? As palavras de Jesus em                   
Mateus 22.37-40 afirmam que toda lei se fundamenta em amar a Deus sobre todas as               
coisas e amar ao próximo como a si próprio. E mais além, sem amar o próximo, jamais                 
teremos um relacionamento com o Pai. Assim não há como amar Deus sendo             
indiferentes aqueles criados a imagem de Deus (1Jo 4.20-21). O dever do cristão em              
levar os fardos uns dos outros é mais de que ser um alívio para uma necessidade                
material ou emocional, mas consiste em ajudar aqueles que tropeçaram na fé a retornar              
ao caminho de Deus (Gl 6.1). No exercício do amor genuíno, nos doamos ao próximo               
sem esperar retribuições ou reconhecimentos. Assim, ao passo que servimos, nos           
tornamos livres das teias do egoísmo e do isolamento (I Co 13.5). Este interesse em               
promover o bem alheio a ponto de esvaziar de si mesmo foi manifestado em Jesus, o                
qual sendo Deus tornou-se homem a fim de nos salvar (Fp 2.3-8). E nesta manifestação               
vemos a dimensão e a prova do amor do Senhor por nós (Rm 5.8), que entregou seu                 
único filho por pessoas que não mereciam e jamais poderiam retribuir (Jo 3.16-17).             
Quando o vínculo do relacionamentos é o amor, isso nos dá a segurança para              
compartilhar nossos fardos e fraquezas sem medo (Jo 4.18). Em nossa jornada na fé,              
ora somos agentes de alívio, ora somos nós que precisamos de alívio (Pv 11.25). Levar               
os fardos uns dos outros é o mínimo para quem já foi livre do fardo do pecado e da                   
condenação (Rm 8.1-2). O Mestre já levou sobre sí os fardos mais pesados (Is. 53.4-5),               
para que levássemos as cargas uns dos outros com alegria em Cristo.  
 
Para que esse versículo de Gálatas 6.2 possa ser registrado em seu coração, escreva              
sua própria paráfrase do versículo aprendido, ou seja, use as suas palavras para             
explicar o que o versículo diz. 

  



 

 
 

 

ANOTAÇÕES  
 
1. Leia novamente Gálatas 6.2 e responda, de que maneira você cumpre a lei de Cristo? 
  
2. Embora carregar o fardo do outro pareça ser uma tarefa difícil, qual a advertência               

encontrada em Gálatas 6.9? O que resulta quando cumprimos a lei de Cristo? (Jo 17.4) 
  
3. Liste pelo menos cinco maneiras de ajudar uma pessoa a levar seu fardo? 
 
4. Qual é a lei que Cristo nos instituiu? Qual a consequência de obedecer essa Lei?                

Confira a sua resposta em João 13.34-35. 
  
5. Encontre as palavras das lacunas no caça palavras para completar a mensagem: 
 
“Cada um de nós deve ___________ ao seu ___________ para o _________            

____________, a fim de ______________”. Romanos _?_.2. 
 
 

 
 

 

 

  



 

PRÁTICA 
 
[ ] Eu decido interceder por __________________ que se afastou da caminhada           
com Cristo por pelo menos sete dias. 
  
[ ] Eu decido ser agente de cuidado de Deus na vida da seguinte pessoa              
_________________ suprindo sua necessidade _______________________ (seja uma       
visita hospitalar, uma carona, contribuindo financeiramente e/ ou doando uma cesta           
básica) ainda nesta semana.  
 
[ ] Eu decido ajudar um morador de rua dando-lhe __________________________          
(refeição, coberto ou kit de higiene) nessa semana. 
 

 
 
ORAÇÃO 
   
Seja grato ao Senhor por ter colocado pessoas para ajudar você na caminhada. Peça a               
Deus que ajude você a ter um coração sensível e mãos generosas para ajudar ao               
próximo a fim de que todos ao seu redor possam contemplar o amor de Deus por seu                 
intermédio. 

  


