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UMA  
QUE AMA O
PRÓXIMO 
COMO A SI
MESMO



UMA FÉ QUE
AMA O PRÓXIMO

COMO A SI
MESMO

Princípios da Bíblia para viver através de 
uma pandemia

Dois versículos mais IMPORTANTES do 
Livro de Tiago:

“Sejam praticantes da palavra, e não 
apenas ouvintes, enganando-se a si 
mesmos.” Tiago 1:22 NVI

“De que adianta, meus irmãos, dizerem 
que têm fé se não a demonstram por meio 
de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode 
salvar alguém?” Tiago 2:14

Não ao autoengano

Suas crenças têm que se transformar em 
comportamento

Suas convicções devem ser convertidas 
em conduta

UMA FÉ QUE AMA O PRÓXIMO COMO A SI 
MESMO

“Sem dúvida vocês fazem bem quando 
obedecem à lei do reino conforme dizem 
as Escrituras: “Ame seu próximo como a si 
mesmo”. Tiago 2:8 NVT



Tiago está citando o chamado Grande Mandamento de Jesus
“Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus 
lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: "De todos os mandamentos, qual é o 
mais importante? "Respondeu Jesus: "O mais importante é este: ‘Ouve, ó Israel, o 
Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus de todo 
o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas 
forças’. O segundo é este: ‘Ame o seu próximo como a si mesmo’. Não existe 
mandamento maior do que estes". Marcos 12:28-31 NVI

AMOR - palavra muito incompreendida
Não é um sentimento - Não é paixão
AMOR é: 
Uma escolha: “Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito.” 
Colossenses 3:14 NVI
É algo que você faz: “Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação 
e em verdade.” 1 João 3:18 NVI
       
Como posso amar meus vizinhos?
1 - CONHECER MEU VIZINHO PESSOALMENTE.
Você não pode amar alguém que você não conhece.
“O homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável.” Provérbios 18:24 ACF
“Naquele dia, cada um de vocês poderá convidar os vizinhos para que venham e 
fiquem à vontade debaixo das parreiras e das figueiras. Eu, o Senhor Todo-
Poderoso, falei.” Zacarias 3:10 NTLH



2 - ENCORAJAR MEUS VIZINHOS CONTINUAMENTE.
“A preocupação deprime a pessoa, mas uma palavra de incentivo a anima.” 
Provérbios 12:25 NVT
TODOS precisam de ESPERANÇA
“Essas coisas foram registradas há muito tempo para nos ensinar, e as Escrituras 
nos dão paciência e ânimo para mantermos a esperança.” Romanos 15:4 NVT

3 – SERVIR ALEGREMENTE MEUS VIZINHOS
“Deus concedeu um dom a cada um, e vocês devem usá-lo para servir uns aos 
outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina.” 1 Pedro 4:10 NVT
MAS a atitude é incrivelmente importante
“Sirvam ao Senhor com alegria.” Salmos 100:2 NVT
“Se alguém tem recursos suficientes para viver bem e vê um irmão em necessidade, 
mas não mostra compaixão, como pode estar nele o amor de Deus?” 1 João 3:17                          

4 - CONVIDAR MEUS VIZINHOS A ASSISTIR A IGREJA ONLINE SEMANALMENTE
“Então o senhor disse: ‘Vá pelas estradas do campo e junto às cercas entre as 
videiras e insista com todos que encontrar para que venham, de modo que minha 
casa fique cheia.” Lucas 14:23 NVT

5 – COMPARTILHAR PESSOALMENTE CRISTO COM MEUS VIZINHOS. 
“E, se alguém lhes perguntar a respeito de sua esperança, estejam sempre prepara-
dos para explicá-la. Façam-no, porém, de modo amável e respeitoso.” 1 Pedro 
3:15,16
“O amor de Cristo nos impulsiona.” 2 Coríntios 5:14



1. Que ponto nesta mensagem foi mais impactante para você?

2.   Você diria que é mais uma pessoa esperançosa ou uma pessoa com medo? Por 
que isso?
.

1. Você já esteve perto de alguém cuja paixão por Jesus era tão forte que não 
podia deixar de compartilhar as boas notícias? Como foi estar em volta deles?

2. Leia João 13:35. Quais são algumas maneiras de compartilhar as boas notícias 
de Jesus pela maneira como você vive e ama?

3. Quais são algumas maneiras de espalhar esperança esta semana?

4. Como você pode usar o que Deus lhe deu para abençoar seus vizinhos e outros?

1. Como você ou seu grupo colocará em prática o que aprendeu hoje?

2. Tente entrar em contato com um membro da família, amigo ou vizinho esta 
semana e descubra se há alguma maneira de servi-los com segurança nos 
próximos dias.

Junte-se a nós na campanha Online “Esperança na Crise” em qualquer dia da 
semana.

GRUPOS DE
CRESCIMENTO



MOVIDOS
PELO AMOR
E NÃO PELO
MEDO


