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“Assim diz o SENHOR: ‘Administrem a justiça e o direito: livrem o explorado das mãos do opressor. Não 
oprimam nem maltratem o estrangeiro, o órfão ou a viúva; nem derramem sangue inocente neste 

lugar’.” (Jeremías 22:3 NVI). 
 

“Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia 16 e um de vocês lhe 
disser: ‘Vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se’, sem porém lhe dar nada, de que adianta 

isso?” (Tiago 2:15, 16). 
 

 
Amando o nosso próximo 

Reflexão 

Como demonstramos amor? Como amar com o mesmo amor que Deus nos demonstrou? É fácil doar 
dinheiro para um determinada causa e pensar que ao fazer isso temos amado o nosso próximo – mas o 
Senhor requer muito mais de nós. Jesus curou não apenas os doentes – Ele lhes deu boas notícias 
também. Portanto, o que o Senhor requer de nós ao demonstrarmos amor ao nosso próximo? Uma mão 
deve conter uma oferta que vá ao encontro de uma necessidade física, enquanto a outra deve oferecer 
uma vida de realização através de Cristo. Não podemos nos dar ao luxo de servir apenas as necessidades 
físicas do nosso próximo. Como filhos de Deus também devemos dar um passo a mais e servir também 
suas necessidades espirituais.  
 

 
 “Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado[a], se não 
tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, 
não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O 
amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade.  Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, 

tudo suporta. O amor nunca perece; mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o 
conhecimento passará!” (1 Coríntios 13:3, 8). 

 

 
Reflexão 

Em 1 Coríntios 13:3 Paulo desafia os nossos atos, pois, se não são motivados por amor, não têm 
significado. Você já recebeu um pedido de desculpas motivado por “dever” ao invés de amor? Isso é 
semelhante a darmos algo sem amor àqueles que sofrem com a injustiça social.  Lamentamo-nos pela 
situação, sem ajudá-los de verdade – estendemos apenas um braço! O serviço motivado pelo amor de 
Deus traz responsabilidade aos nossos irmãos e irmãs.  Mantém-nos responsáveis até a vinda do Senhor. 
O amor durará para sempre!  
 

Amor, peço por amor, 
Um amor sacrifical como o Teu,  

Um amor que se compadece do mundo inteiro. 
Senhor, dá-me um amor como o Teu.  



 
Oração  

Senhor, agradecemos-Te pelo dom do amor. Agradecemos pelo aperfeiçoamento do amor.  Ajuda-nos 
para que outros venham a Te conhecer. Ajuda-nos a cuidar dos nossos irmãos e irmãs e trazê-los de 
volta à Tua presença. Dá-nos um amor como o Teu – um amor doador e que faz o Teu reino crescer. 
Sabemos que, mesmo como Teu povo, muitas vezes falhamos; portanto, pedimos para que o Senhor 
venha a nos ajudar na nossa fraqueza. Que venhamos a depender do Senhor quando o amor parece 
impossível. Amém.  
 

Amor que me buscou!  
Sangue que me comprou! 

Graça que me acolheu 
Maravilhosa graça que me acolheu.  

 
 

Oração  

Senhor, Tu nos buscaste e resgataste.  Tu nos amaste e enviaste Teu único Filho para viver, amar e 
morrer por nós. O Senhor ainda nos ama, apesar das nossas imperfeições. Que graça! Que o nosso amor 
possa ser incondicional e alcançar todos os que precisam. Somos Teus servos – ajuda-nos a ter um 
coração de servo. Abençoa o Teu povo, Senhor. Amém.  
 
Reflexão 

Em que medida suas ações ainda têm falta de amor? Como você pode amar mais?  Escreva uma lista das 
formas em que você pode amar este ano e mantenha-a em sua Bíblia como um lembrete diário para 
amar.  


