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DO AMOR AO PRÓXIMO 
Mateus 5.43-48 

 
SENTIR 
De zero a dez, como você avalia na prática o seu amor para com o 
próximo? 
 
APRENDER 
Jesus nos chamou para amarmos as pessoas independente se 
elas nos amam ou não. Isso é o verdadeiro evangelho. 
 
Como cristãos, nossa missão é levar as pessoas a uma 
experiência com o amor de Deus. Não devemos ameaçar as 
pessoas com os tormentos do inferno, mas sim dar esperança 
ao nosso próximo com as promessas da Palavra e as bênçãos 
dos céus. 
 
“Tão certo quanto eu vivo, não tenho prazer na morte do perverso, 
mas em que este se converta dos seus maus caminhos.”  Ezequiel 
33.11 
 
REFLETIR 
O caos e a confusão se estabelecem na sociedade quando a 
indiferença vence o amor. 
 
Pecamos quando olhamos demais para nós mesmos e 
esquecemos das pessoas ao nosso redor. 
 
O evangelho é integral – isto é, Deus se preocupa com o homem 
todo (todas as áreas da vida humana) e com todos os homens 
(não apenas com alguns deles). 

Quando aceitamos a fé cristã, devemos aceitar também o senhorio 
de Cristo na totalidade da nossa vida. Nossa declaração de fé 
deve ser: “Reina Senhor em todas as áreas da minha vida”. 
 
Como súditos nesse Reino, temos uma constituição que define 
como vamos viver agora. Essa constituição é a Palavra de Deus. 
 
E é a Bíblia que nos ensina que devemos amar as pessoas da 
mesma forma que Jesus nos ama. 
 
Precisamos renovar a nossa paixão pelas pessoas. Para isto, 
precisamos que o Espírito Santo nos avive e nos encha com o 
amor do Pai, a fim de repartirmos isso com outros. 
 
Fomos chamados para sermos agentes de transformação, 
apaixonados por gente. Fomos chamados para amar aquilo que 
Deus ama – pessoas. 
 
APLICAR 
Pense em alguém que você conhece, mas que ainda não conhece 
o amor de Deus. Ore por ele/ela. 
 
Faça um plano para se encontrar com essa pessoa nessa semana 
e então conte seu testemunho. Faça com que ela se sinta 
envolvida com o amor de Deus através da sua vida. 
 
 

      


