
Procurando Jesus na Terra Santa

COMEÇANDO EM COMUNIDADE 
1.  Apresente-se aos demais e conte ao grupo qual é uma de suas 

viagens de carro prediletas. Qual foi o destino, e porque é uma de 
suas favoritas.

2. Você já sofreu algum tipo de preconceito? Como se sentiu em 
relação ao incidente.

EXPLORANDO EM COMUNIDADE 
Elizabeth Backwell, a primeira mulher profissional médica na América 
do Norte, começou a prática de sua profissão em Nova York em 1851. Não 
somente ela não conseguia obter pacientes – ninguém lhe alugava uma 
única sala ao mencionar que era médica e a finalidade do trabalho no 
imóvel. Após semanas laboriosamente andando pelas ruas, finalmente 
conseguiu algumas salas de uma proprietária que não fez pergunta 
alguma sobre a finalidade do negócio ou do propósito de Elizabeth. 
Mulheres do movimento Quaker, que haviam sempre sido a favor do 
objetivo da igualdade de direitos entre homens e mulheres, foram os 
primeiros pacientes da Dr. Elizabeth. Mas nenhum hospital permitia 
que ela atuasse em sua equipe médica. Por fim, com a ajuda de suas 

LIÇÃO 7 OS SAMARITANOS

lição 7 os samaritanos                                                                                                        www.aResposta.com.br



amigas Quaker, Elizabeth abriu sua própria clínica em um dos piores 
cortiços de Nova York. A clínica abriu em março de 1853. Elizabeth 
pendurou uma placa do lado de fora dizendo que - Todos os pacientes 
seriam tratados de graça. Mesmo assim, pelas primeiras duas semanas 
nem uma pessoa se quer apareceu. Então um dia, uma mulher 
agonizando, pouco se importando com quem fosse tratar do seu caso, 
subiu as escadas cambaleando e desmontou nos braços de Elizabeth. 
Ao ser tratada e recobrar a saúde, a mulher contou a todos os seus 
amigos sobre a maravilhosa médica que atendia no centro de Nova 
York. A pequena clinica gratuita, em pouco tempo começou a ficar 
conhecida e frequentada. Expandiu, e hoje, é uma das unidades da 
New York Infirmary, na East 15th Street (Enfermaria de Nova York 
Rua 15 Leste).

3.  Qual o ponto mais tocante dessa história em sua opinião?

ESTUDANDO EM COMUNIDADE assista o vídeo “O Sermão do Monte”
4. O encontro de Jesus com a mulher Samaritana nos leva a muitas 

lições, dentre elas:

a) Jesus ministra de Seu _______________________________  

b) Jesus ministra _____________________________________ 

c) Jesus ministra às nossas ____________________________   
5.  O que quer dizer para você que “Jesus está disposto a quebrar 

qualquer regra social, qualquer regra do politicamente correto, 
qualquer preconceito e qualquer paradigma para cumprir Sua 
missão”?

6. Em sua opinião, qual foi o aspecto mais interessante do episódio 
de hoje? 

REFLETINDO EM COMUNIDADE
7. De que maneira os seguintes versos contribuem para com a 

mensagem de hoje? Gálatas 6:26-28 e João 13:34-35

AGINDO EM COMUNIDADE
8. Que lição você está tirando deste estudo? 
9. Como você pode falar e compartilhar essa lição?
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