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O que significa amar o próximo
“Tens de amar o teu próximo como a ti mesmo.” - Mateus 22:39.
Como mostramos que amamos a Deus?
O que Deus espera dos que o adoram? Com algumas palavras simples e cheias de significado, Jesus resumiu a resposta. Disse que o
maior mandamento é amar a Deus de todo o coração, alma, mente e
força.- (Mateus 22:37; Marcos 12:30) Como vimos no artigo anterior, amar
a Deus envolve obedece-lo e guardar seus mandamentos, retribuindo
assim o amor que ele demonstra por nós. Para os que amam a Deus,
não é difícil fazer Sua vontade; é algo que lhes dá prazer. - Salmo 40:8;
1 João 5:2, 3.
Os tempos em que vivemos são marcados por um tipo de amor distorcido e egoísta. Em sua descrição inspirada dos “últimos dias”, o
apóstolo Paulo escreveu que as pessoas amariam, não umas às outras, mas a si mesmas, ao dinheiro e aos prazeres. Muitos não teriam
“afeição natural” ou, como diz certa tradução da Bíblia, não teriam
“a costumeira afeição pela família”.- (2 Timóteo 3:1-4) Jesus Cristo predisse: “Muitos . . . trairão uns aos outros, e se odiarão uns aos outros.

O amor da maioria se esfriará.” - Mateus 24:10, 12.
Note, porém, que Jesus não disse que o amor de todos esfriaria.
Sempre houve e sempre haverá os que demonstram o tipo de amor
que Deus espera e merece. Os que realmente amam a Deus se esforçarão para ver os outros assim como ele os vê. Então quem é o nosso
próximo a quem devemos amar? Como devemos mostrar amor ao
próximo? As Escrituras nos ajudam a responder essas perguntas importantes.
Que significa amar o próximo
O amor ao próximo, assim como o amor a Deus, não é apenas um
sentimento; envolve ação. Vale a pena considerar novamente o contexto do mandamento registado em Levítico 19, que ordena o povo de
Deus a amar o próximo como a si mesmo. Nesse capítulo, lemos que
os israelitas deviam permitir que os atribulados e os residentes forasteiros participassem da colheita. Não se tolerava o furto, o engano ou
tratar outros com falsidade. “Não deves odiar teu irmão no teu coração.”
Qual é a melhor maneira de mostrar amor aos que não servem a
Deus, e por quê?
No que se refere a mostrar amor aos que não servem a Deus, nada
melhor do que imitar o próprio Deus. Embora odeie a maldade, ele
mostra benignidade a todos por lhes dar a oportunidade de se desviar
de seus maus caminhos e ganhar a vida eterna. (Ezequiel 18:23) Deus
“deseja que todos alcancem o arrependimento”. ( 2 Pedro 3:9) A vontade dele é que “toda sorte de homens sejam salvos e venham a ter
um conhecimento exato da verdade”. (1 Timóteo 2:4) Foi por isso que
Jesus comissionou seus seguidores a pregar e ensinar, e a ‘fazer dis-

cípulos de pessoas de todas as nações’. (Mateus 28:19, 20) Por participarmos nessa obra, mostramos amor a Deus e ao próximo, o que inclui até mesmo nossos inimigos
Os verdadeiros cristãos são ‘ensinados por Deus a amar uns aos outros’. (1 Tessalonicenses 4:9) Temos de amar “não em palavra nem com a
língua, mas em ação e em verdade”. (1 João 3:18) Nosso amor deve
ser “sem hipocrisia”. (Romanos 12:9) O amor nos motiva a ser benignos, compassivos, perdoadores, longânimes, e não ciumentos, arrogantes ou egoístas. (1 Coríntios 13:4, 5; Efésios 4:32) Ele nos move a ‘trabalhar como escravos uns para os outros’. (Gálatas 5:13) Jesus disse a
seus discípulos que amassem uns aos outros assim como ele os
amou. (João 13:34)

ATIVIDADES DO MÊS DE SETEMBRO 2017
Dia 1 – 1ª. Sexta – feira – Dia Mundial de Oração pelo cuidado da Criação.
2 – 1º. Sábado – São Justo.
3 – 22º. Domingo do Tempo Comum. Festa em Cadoiço.
.

Sagrado Coração de Jesus com missa às 15horas, celebrada por Pe. Fábio.

5 - Santa Teresa de Calcutá/São Vitorino.
8- Natividade da Virgem Santa Maria.
10 – 23º. Domingo do Tempo Comum.
12 – Santíssimo Nome de Maria.
14 – Exaltação da Santa Cruz.

De que maneira amamos o próximo como a nós mesmos?
Jesus disse: “Tens de amar o teu próximo como a ti mesmo.” É normal nos preocuparmos com nós mesmos e termos certa medida de
amor-próprio. Se não fosse assim, esse mandamento não faria muito
sentido. Jesus disse: “Todas as coisas, portanto, que quereis que os
homens vos façam, vós também tendes de fazer do mesmo modo a
eles.” (Mateus 7:12) Note que Jesus não disse para ficarmos remoendo
o que outros nos fizeram e depois pagarmos na mesma moeda. Em
vez disso, devemos pensar em como gostaríamos de ser tratados e
então agir de acordo. Observe também que as palavras de Jesus não
se limitam a amigos ou a irmãos espirituais. Ele usou a palavra “homens”, talvez para indicar que é assim que devemos agir com todas
as pessoas que encontramos.
.
ARC/.

15 – Nossa Senhora das Dores.
17 – 24º. Domingo do Tempo Comum.
21 – São Mateus, Apóstolo.
23 – São Pio de Pietrelcina
.

24 - 25º. Domingo do Tempo Comum – Nossa Senhora das Mercês.
( Igreja de São Vicente Missa ás 11,15h.)
Tomada de posse do novo Pároco Pe. Adelino Guarda.

29 – São Miguel, São Gabriel e São Rafael, Arcanjos, Festa.
* O reino dos Céus é semelhante a um rei, que preparou o banquete de bodas para o seu filho.
Mandou- os seus servos chamar os convidados para as bodas, e eles não quiseram ir.
.
( Mat.22, 2-3).

Pe. Ramiro Portela

