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1a Etapa: O maior mandamento: amar!

Os líderes religiosos questionaram Jesus:

Mateus 22:36 - Mestre, qual é o grande mandamento na lei?

Veja o que Ele escolheu dentre as centenas de mandamentos da lei 

mosaica:

Mateus 22:37-39 - Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor seu Deus 

de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu 

entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, 

semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo.

E Jesus chocou ainda mais os fariseus, cuja religião consistia no 

esforço de observar as centenas de leis, ordenanças e tradições 

judaicas, ao lhes dizer que estes dois simples mandamentos 

sintetizavam todos os demais de todo o Antigo Testamento! - Ele 

disse que o amor era a lei de Deus! - Se amar, estará cumprindo as 

leis de Deus! E disse mais:

Mateus 22:40 - Destes dois mandamentos [amar a Deus e ao seu 

próximo] depende toda Lei e os Profetas.

É o que chamamos da “Lei do Amor”, o princípio sagrado que, por 

sermos cristãos, deveria governar as nossas vidas. Jesus deixou tudo 

muito simples na chamada “Regra de Ouro”, dando-nos a chave para 

o sucesso no relacionamento com os outros.

Isso quer dizer que amar o seu próximo como a si mesmo é cumprir 

as leis de Deus e é o princípio que deve guiar todas as nossas 

interações com os outros. 

Aqueles com quem Ele estava falando Lhe perguntaram: "Quem é o 

meu próximo?" Em resposta, Jesus contou a história do Bom



Samaritano, ensinando que o próximo é qualquer pessoa que precise 

de nossa ajuda, independentemente de sua raça, credo, cor, 

nacionalidade ou condição.

Lucas 10:30-37 - Jesus disse: “Certo homem descia de Jerusalém a 

Jericó, quando foi atacado por bandidos. Eles lhe tiraram as roupas, o 

espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada.

“Por acaso, descia por ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, 

atravessou para o outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo 

caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou 

longe.

“Então veio um samaritano e, ao ver o homem, teve compaixão dele. 

Foi até ele, tratou de seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. 

Depois, colocou o homem em seu jumento e o levou a uma 

hospedaria, onde cuidou dele. No dia seguinte, deu duas moedas de 

prata ao dono da hospedaria e disse: ‘Cuide deste homem. Se você 

precisar gastar a mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando 

voltar’.

“Qual desses três você 

diria que foi o próximo do 

homem atacado pelos 

bandidos?”, perguntou 

Jesus.

O especialista da lei 

respondeu: “Aquele que 

teve misericórdia dele”.

Então Jesus disse: “Vá e 

faça o mesmo”.



Os samaritanos eram pessoas odiadas e desprezadas pelos judeus. 

Se um deles sequer lhes tocassem, tinham que tomar banho! A 

rota mais curta para a Galiléia era pelo território de Samaria, mas 

para se manterem longe dos seus habitantes, os judeus davam 

toda a volta pelo Rio Jordão!

Jesus usou como exemplo de bondade para com o próximo um 

samaritano que foi bom para com um judeu. O que acham? Com 

efeito, o que Ele estava dizendo aos judeus era: “Ouçam! Vocês 

sabem quem é o seu próximo: o povo da Samaria, a quem não 

querem tocar nem mesmo chegar perto. Eles são seus próximos. 

Portanto, tratem já de começar a amá-los!”

O seu próximo é qualquer um que precise do seu amor - seja 

quem for - mesmo que viva do outro lado do mundo. Talvez não 

seja seu vizinho de porta, mas, se viver neste planeta, é seu 

próximo, o que faz dele sua responsabilidade. E com certeza 

somos responsáveis por aqueles que estão ao nosso redor, 

concordam?

* Os que seguem o Homem de Amor, devem ser também 

amorosos!

Jesus foi o Homem de Amor, que foi por toda parte fazendo o bem 

e ajudando aqueles a quem encontrou. Como podemos provar 

que somos Seus discípulos? Seguindo os Seus passos e sendo 

amorosos. É uma atitude que não se limita aos estranhos que 

cruzam os nossos caminhos, mas deve também influenciar a união 

entre nós, que cremos.

João 13:35 - Nisto conhecerão todos que sois Meus discípulos, se 

vos amardes uns aos outros.



Efésios 4:32 - Antes sede uns para os outros benignos, compassivos, 

perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em 

Cristo.

Quando vemos alguém necessitado, é o nosso dever, em amor, 

procurar ajudar essa pessoa.

1 João 3:17-18 - Quem tiver bens do mundo e, vendo o seu irmão 

necessitado, cerrar-lhe o seu coração, como estará nele o amor de 

Deus. Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas 

por obra e em verdade.

* O Amor deve ser o princípio que orienta a nossa vida 

É o que deve alicerçar tudo que fazemos. É muito abrangente e 

envolve dar encorajamento, consolo, viver em simplicidade, 

preferindo aos outros, fazer um pouco mais por aqueles ao nosso 

redor, mostrar simpatia, compaixão e condoer-se com os que sofrem.

Dar amor aos outros não é sempre sair do seu curso normal para 

fazer algo extraordinário como alimentar pessoas carentes. Significa 

também ser generoso com aqueles ao seu redor. Generosidade e 

bondade são qualidades que devem ser parte das nossas vidas 

diárias.

Se virem alguém que precisa de ajuda, dê uma mão por alguns 
minutos.  
Sorrir e 
agradecer à 
garçonete 
que o atende. 
Isso é amor.



• Ajudar os carentes é dar ao Senhor

Provérbios 19:17 - O que se compadece do pobre empresta ao 
Senhor; e Ele lhe recompensará o benefício.
Mateus 25:31-40 - Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e 
todo os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua 
glória. Todas as nações se reunirão diante dele, e ele apartará uns 
dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Ele porá as 
ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o Rei aos 
que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por 
herança o reino que vos está preparado desde a fundação do 
mundo: Pois tive fome, e me destes de comer; tive sede e me destes 
de beber, era forasteiro e me hospedastes; Estava nu e me vestistes; 
estive enfermo, e me visitastes; preso e fostes ver-Me. Então 
perguntarão os justos: Senhor, quando te vimos forasteiro e te 
hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo, ou 
preso e fomos ver-te? Ao que lhes responderá o Rei: Em verdade vos 
digo que, quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a 
mim o fizestes.

A responsabilidade que temos de dividir com os outros

Há muitos versículos que deixam clara a nossa responsabilidade em 
ajudar os carentes de forma prática.

Salmo 41:1a - Bem aventurado é aquele que atende ao pobre
Provérbios 3:27-28 - Não retenhas o bem de quem merece, estando 
na tua mão poder fazê-lo. Não digas ao teu próximo: Vai e volta 
mais tarde; dar-te-ei amanhã, tendo-o tu contigo.



Deveríamos nos apoiar os irmãos na fé

Romanos 12:13 - Partilhai com os santos nas suas necessidades, 
segui a hospitalidade.
Atos 11:27-30 - Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para 
Antioquia. Levantando-se um deles, chamado Ágabo, dava a 
entender, pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o 
mundo, a qual aconteceu no tempo de Cláudio. Os discípulos 
determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro 
aos irmãos, que moravam na Judéia. Com efeito, isto eles fizeram 
enviando-o aos anciãos por mão de Barnabé e Saulo.
Romanos 15:26 - Pois pareceu bem à Macedônia e à Acaia fazer uma 
coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém.

Um aspecto em particular da responsabilidade de uns para com os 
outros é o que diz respeito a ajudar os que estão ministrando o 
Evangelho. Deus nos abençoa por darmos ao Seu trabalho e aos Seus 
trabalhadores!

Mateus 6:19-20 - Não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças 
e a ferrugem os destroem, e onde ladrões arrombam casas e os 
furtam. Ajuntem seus tesouros no céu, onde traças e ferrugem não 
destroem, e onde ladrões não arrombam nem furtam.
Mateus 6:33 - Portanto, se vocês colocarem em primeiro lugar nas 
suas vidas o reino de Deus e aquilo que Deus quer, ele lhes dará 
todas essas coisas.
3 João 1: 5-8 - Querido amigo, você está sendo fiel ao fazer o que 
pode pelos irmãos, mesmo quando não os conhece. ...Por favor, 
ajude-os a continuar a viagem deles de um modo que agrade a Deus. 
Pois eles saíram de viagem para servir a Cristo ...Portanto, nós 
devemos ajudar irmãos como estes, para que possamos trabalhar 
juntos pela verdade.



* Dízimo: Uma maneira de dar ao Senhor

A prática de doar um décimo da receita ao trabalho do Senhor, 
adotada por muitos cristãos, já era considerada um dever antes 
mesmo dos tempos de Moisés. Abraão pagou dízimos a 
Melquizedeque e Jacó prometeu ao Senhor um décimo de tudo que 
recebesse.

Gênesis 14:18-20 - Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus 
Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão. Então Abrão 
entregou a Melquisedeque um décimo de todos os bens que havia 
recuperado.
Gênesis 28:22b - De tudo que me deres, certamente te darei o dízimo.



Ainda que o Novo Testamento não obrigue de forma expressa os 
cristãos a dar o dizimo, o princípio de dar permanece e se 
encontra nos Evangelhos. 

Lucas 6:38 - Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida 
e transbordante, generosamente vos darão. Pois com a mesma 
medida com que medirdes vos medirão também.

* Você pode ajudar os outros, ainda que não tenha nada de 
material para compartilhar.

A doação do nosso tempo, do nosso amor e da nossa vida o 
máximo em termo de compartilhar. O próprio Jesus normalmente 
não tinha nada material para compartilhar com os Seus discípulos 
além do Seu amor e da Sua vida, a qual ofereceu tanto por eles 
quanto por nós, para que pudéssemos viver e amar para sempre.

1 João 3:16 - Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a Sua vida 
por nós. E devemos dar a nossa vida pelos irmãos.
Tiago 1:27 - A religião pura e imaculada para com nosso Deus e Pai 
é esta: Visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições, e guardar-se 
incontaminado do mundo.

* O melhor presente de amor é Jesus!

As pessoas buscam algum raio de esperança, alguma salvação, algum 

tipo de luz em algum lugar! A maior alegria que poderiam ter é 

conhecer Jesus! Portanto, a maior dádiva de amor que poderíamos 

ofertar a alguém é guiá-lo ao Senhor, pelas suas palavras, pelo seu 

exemplo e pela distribuição de literatura. 



Viver segundo os mandamentos de amor de Jesus não é uma tarefa 
fácil. Amar o Senhor com todo o coração, mente e alma, os outros 
como a nós mesmos e dar a vida pelos irmãos são incumbências 
que exigem uma vida abnegada. Significa colocar Jesus em primeiro 
lugar, os outros a seguir e, por último, a nós mesmos. É contrário à 
natureza humana. Para amar a ponto de nos sentirmos compelidos 
a dar a vida pelos irmãos e viver pelos outros, precisamos do amor 
sobrenatural de Deus. E é por isso que Jesus disse:

João 15:5 - Sem Mim nada podeis fazer.

Sabemos que:

Filipenses 4:13 - Posso todas as coisas nAquele que me fortalece.
2 Coríntios 12:9 - Mas Ele me disse, “Minha graça te basta, pois o 
Meu poder se aperfeiçoa na fraqueza.”

O Senhor entende que, no que diz respeito à nossa natureza, não 
temos amor suficiente para viver o nível de amor que Ele nos pede. 
Mas a nossa incapacidade não nos dispensa da obediência aos Seus 
mandamentos, porque Ele poderá garantir esse cumprimento por 
meio de nós! Ele prometeu nos dar o amor que precisarmos e que 
derramará o Seu amor através de nós, tornando-nos novas criaturas.

• Enchendo-se do amor dEle!

Se buscar o Senhor, simplesmente Lhe pedir pelo amor que precisa 
e estiver disposto a praticá-lo por fé, Ele lhe dará o Seu amor numa 
quantidade e poder tão grandes que você saberá ter testemunhado 
um milagre!

2a Etapa: Força Para Amar



É necessário oração fervorosa, um espírito que acredita, assim 
como uma mente e um coração dispostos. Em seguida, dê 
pequenos passos de amor altruísta e você se tornará uma nova 
criatura. Passará a pensar nos outros, terá maior empatia e mais 
facilidade para abrir mão dos seus próprios planos e idéias para 
cuidar dos fracos.

Amor é ação, pôr mãos à obra e demonstrar interesse verdadeiro 
pelos outros. Mas, para durar, tem que vir das mãos do Senhor. 
Ele tem tanto amor a nosso dispor!

Ele é o Deus de milagres e nos concederá o milagre do amor. Ele é 
amor e podemos ter mais dEle do que já tivemos antes.

Mateus 7:7 - Pedi e dar-se-vos-á.

O Senhor lhe dará a força, a graça e o poder para dar de si mesmo 
aos outros, colocando as necessidades deles antes das suas 
próprias. Tudo que tem que fazer é 
Lhe pedir, deixar que o encha com 
o Seu Espírito e dar a sua vida a 
Ele. Você não consegue, mas Jesus 
pode! E, se você permitir, Ele 
o fará!



Se achar que seus esforços não contam, lembre-se - você pode 
fazer uma diferença!

O sol estava se pondo e eu caminhava numa praia deserta. 
Observei, ao longe, um homem que morava naquela localidade. Vi 
que repetidamente se abaixava, pegava algo e jogava na água. 
Quando cheguei ainda mais perto, pude ver que ele estava 
pegando estrelas-do-mar trazidas pela água e, uma de cada vez, 
devolvia-as ao mar.

Confuso, aproximei-me e disse: “Boa tarde, amigo. O que o 
senhor está fazendo?”

“Estou devolvendo estas estrelas-do-mar para o oceano. Ficaram 
aqui na areia quando a maré baixou e se não as jogar de volta, 
morrerão.”

“Entendo” - repliquei - “mas deve haver milhares delas aqui na 
praia! Você não vai conseguir salvar todas. É simplesmente 
demais. Sem falar que há centenas de praias em toda a costa 
onde a mesma coisa acontece. Você não percebe que não faz 
diferença nenhuma?”

O homem sorriu, pegou outra estrela-do-mar e, ao arremessá-la 
para a água, respondeu: “Para esta aqui, faz!”



Qual é a Aparência do Amor? 

Qual é a aparência do amor? Tem mãos para ajudar os outros e pés 
para ir ao pobre e necessitado. Possui olhos para ver a dor e a 
tristeza e ouvidos abertos aos suspiros e lamentações dos homens. 
Assim é o amor. Um sorriso de encorajamento no momento certo 
pode ser como a luz do Sol sobre uma flor fechada e um ponto 
decisivo em uma vida angustiada.

Stephen Grellet, quaker francês falecido nos EUA em 1855, seria 
desconhecido ao mundo de hoje se não fosse por uma curta oração 
que ainda vive e é conhecida por muitos, servindo até hoje de 
inspiração a muitos:

“Passarei por este mundo somente uma vez. Se houver, 
portanto, qualquer bondade que eu possa fazer a um ser 
humano, que eu a faça já, pois não tornarei por este caminho 
outra vez.”

<Para refletir> Jesus disse que os grandes mandamentos eram amar 
a Deus e o nosso próximo como a nós mesmos. Parte do amor é 
sacrifício, desviarmo-nos do nosso caminho para ajudar alguém em 
necessidade, ainda que um estranho. Você está buscando 
oportunidades de ajudar os outros, ainda que lhe custe algo? Você 
está colocando Deus e os outros em primeiro lugar na sua vida?
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