
Fazer o bem

Pai, que nos amou e nos deu eterna 
consolação e boa esperança pela graça, 
deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam 
para fazerem sempre o bem, tanto em atos como 
em palavras. 2Tessalonicenses 2.16,17

3- Devemos manter regularidade e 
perseverança na prática do bem:

“Quanto a vocês, irmãos, nunca se 
cansem de fazer o bem”. 2Tessalonicenses 3.13

 4 – Não fazer o bem é mau:
“Pensem nisto, pois: Quem sabe que deve 

fazer o bem e não o faz, comete pecado”. 
Tiago 4.17

5 – Deus vê com bons olhos o bem que 
fazemos ao próximo:

 “Não se esqueçam de fazer o bem e de 
repartir com os outros o que vocês têm, pois de 
tais sacrifícios Deus se agrada”.  Hebreus 
13.16

“FAZ BEM, AQUELE QUE FAZ O BEM, BEM 
FEITO”!

Boa semana da solidariedade!

John Wesley, foi pastor, líder e precursor do 
Movimento Metodista ocorrido na Inglaterra no 
século XVIII.  Sua vida foi marcada pelo extremo 
engajamento no socorro e ajuda aos 
necessitados, ele viveu de forma intensa o que 
escreveu na frase abaixo:

“Faça todo o bem que você puder, com 
todos os recursos que você puder, por todos 
os meios que você puder, em todos os 
lugares que você puder, em todos os tempos 
que você puder, para todas as pessoas que 
você puder, sempre e quando você puder”.

Motivado por este exemplo e instruído pelos 
princípios das Escrituras, quero desa�á-lo a 
efetuar sua inscrição e se engajar nesta edição da 
Semana da Solidariedade, com o intuito de fazer 
o bem e manifestar a bondade e amor de Deus ao 
próximo!

 1 – Fazer o bem é algo que devemos 
aprender:

 “Aprendam a fazer o bem! Busquem a 
justiça, acabem com a opressão. Lutem pelos 
direitos do órfão, defendam a causa da viúva”.  
Isaías 1.17

2 – O que nos move na direção de fazer o 
bem ao próximo com atos e palavras é o 
bem que Deus fez em nosso favor:

“Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso 
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