
38º - OLHE PARA O PRÓXIMO COM AMOR 

 1ª Tessalonicenses 5.25-28 - “Irmãos, orai por nós. Saudai todos os 

irmãos com ósculo santo. Conjuro-vos, pelo Senhor, que esta epístola seja lida 

a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco”. 

 Julho chega e com ele as férias escolares. Muitos pais se preparam para 

viajar com seus filhos. Pegam a estrada a caminho da praia, dos clubes ou da 

casa de parentes. Ao chegar tudo é festa. Sorrisos, passeios, agenda cheia, 

alegria. Como as férias acabam, chega a hora de partir. Dá-se início aos 

abraços, beijos e as muitas recomendações: Cuidado com a estrada; encheu a 

garrafa d’água? Preparou o lanche da viagem? 

 Paulo estava terminando sua carta onde havia dado muitos 

ensinamentos aos crentes de Tessalônica. Ele desejava que eles estivessem 

firmes e constantes em sua fé. Deu todo o preparo necessário, mas chegou a 

hora de despedir.  

 Nesse texto Paulo dá suas recomendações finais. Ele termina a carta 

mostrando que a melhor maneira de colocar em prática tudo o que ele ensinou 

seria OLHANDO PARA O PRÓXIMO COM AMOR. Esse é nosso tema. 

 Se não houvesse amor nos relacionamentos todo o seu ensino não 

passaria de palavras jogadas ao vento. Seria de todo desperdiçado. Mas se o 

amor fizesse parte do dia-a-dia daquela igreja tudo o que ele ensinou faria 

muita diferença.  

 O mundo é frio. As pessoas não se importam com as outras. Não se 

procura saber se tem alguém sofrendo ou não; se está sentindo dor ou não; se 

está triste ou não. O natural é que ao ver alguém se contorcendo de dor as 

pessoas fujam daquele lugar para não se envolverem. 

 O mundo precisa de mais manifestações de amor. Não é de 

exibicionismo que o mundo precisa. Não serão grandes manifestações públicas 

que demonstrarão amor. Os pequenos atos de carinho e amor falam muito 

mais alto que as mais potentes caixas de som dos palanques e púlpitos do 

mundo afora. O mundo está carecendo de amor e somente quem conhece o 

amor de Deus é que pode mostrar que o amor existe e que é bom. 

 Muitas são as pessoas solitárias necessitadas de algum solidário. De 

alguém que gaste tempo aquecendo a frieza do momento. De um ombro 

amigo. De algumas palavras que demonstrem sentimento real de compaixão. 



 Paulo mostra que a melhor maneira de viver a doutrina bíblica é olhando 

para o próximo com amor. Se eu olhar com amor, então me preocuparei com 

todos os aspectos da vida da pessoa. Eu me envolverei a tal ponto de tentar 

resolver os problemas que ele está enfrentando. Se não é com amor o saber 

não passa de curiosidade. É frio e vazio, mas se no relacionamento existe 

amor, há envolvimento. 

 Se olho com amor para o próximo eu farei exceções. Não me 

preocuparei em fazer grandes ou pequenos sacrifícios. Os sacrifícios não serão 

doloridos quando praticados com interesse pelo bem-estar do próximo.  

Na morte de minha mãe experimentamos uma dose de amor. Algumas 

pessoas vieram de longe compartilhar nossa dor. Mesmo com poucos recursos 

alugaram um carro e vieram chorar conosco. Não foram somente eles. Muitos 

outros se abalaram de seus lares para estarem conosco. Esse envolvimento 

com amor nos aqueceu o coração na hora da tristeza. 

 Paulo ensina, nesses últimos versículos dessa carta, que a primeira 

maneira de mostrar amor é ORANDO PELO PRÓXIMO - “Irmãos, orai por 

nós”.  

 A oração é a forma mais antiga de comunicação. Nós a usamos para 

falar com Deus. Nela expressamos nossos sentimentos; declaramos nossa fé; 

reconhecemos a soberania de Deus; agradecemos a Deus por todo o bem que 

ele nos tem dado; confessamos nosso pecado; nela pedimos a Deus a solução 

dos problemas que enfrentamos... 

 Há muito que se pode fazer em uma oração. Ela é a linha aberta por 

Deus para que possamos nos comunicar com ele. Ele está sempre pronto a 

ouvir as nossas petições. Através dela posso mostrar preocupação comigo e 

com minha família e também posso me envolver com os problemas do meu 

próximo, colocando sua vida sob o altar do Senhor. 

 A Bíblia está cheia de orações. São muitas as formas de oração e de 

maneiras de se postar diante de Deus para orar. Adão orava ao falar direto 

com Deus, mas, com o pecado, a comunicação entre o homem e Deus ficou 

prejudicada; Abel para se comunicar com Deus fez um sacrifício; Jó fazia 

orações por seus filhos. Confessava possíveis pecados deles; os profetas 

oravam pelo povo; reis conversaram com Deus em oração; os Salmos eram 

orações cantadas. Neles são expressos os sentimentos mais íntimos.  



 No Novo Testamento encontramos Jesus orando e incitando os seus a 

orar. Ele mostra que a oração é a única maneira de manter-se ligado a Deus, 

fortalecendo o espírito para não ser dominado pela carne.  

 É muito difícil orar. Muitas são as barreiras que impedem a oração. Se é 

difícil orar por nós mesmos, muito mais difícil será orar por outra pessoa. É por 

isso que Paulo ensina essa maneira de demostrar amor. Quando você se 

envolve de fato em oração por alguém você demostra por ele uma grande 

disposição de amar. 

 Talvez você pode não dar valor à tua oração. Pode pensar que ela é 

inútil, mas em Apocalipse 5.8, encontramos as orações dos justos como taças 

cheias de incenso, diante de Deus. As orações não foram jogadas ao ar. Elas 

foram guardadas no lugar mais importante do universo – Na presença de Deus. 

 Paulo incita às pessoas a orar por ele. Ele não deixava ninguém de fora 

das suas orações, mas ao mesmo tempo ele pediu para que as pessoas se 

envolvessem com a causa missionária, em oração. Paulo sabia o valor das 

orações que eram feitas em seu favor. 

 Conheço um rapaz que leva uma vida devassa. Outro dia esse jovem 

confessou que tem consciência de que nenhum mal lhe aconteceu porque tem 

uma pessoa que todas as noites ora por ele. Ele está consciente de que o bem 

que recebe de Deus é por causa das orações que são feitas em seu favor.  

 Em atos 4.27-31, encontramos alguns motivos importantes de oração 

que foram atendidos por Deus. A igreja orou pelos Apóstolos pelo livramento 

das mãos dos homens maus; para que eles tivessem determinação de cumprir 

toda a vontade de Deus; para que continuassem fazendo curas em nome de 

Jesus; e para que tivessem coragem e intrepidez para continuarem firmes na 

transmissão da Palavra de Deus. Essas orações foram ouvidas e as pessoas 

que oraram também foram agraciadas com bênçãos, pois ficaram cheias do 

Espírito Santo e também se tornaram corajosas. 

 Através da oração Jesus protegeu a Pedro para que não caísse de todo, 

pois intercedeu junto ao Pai quando Satanás intentava peneirá-lo. Mesmo 

tendo traído Jesus Pedro se arrependeu e se o fez é prova de que Deus ouviu 

Sua oração, pois é Deus que nos induz ao arrependimento. 

 Através da oração muitos milagres foram realizados. Êutico, depois de 

ter caído de uma janela, foi ressuscitado com a oração de Paulo; Pedro e João 



oraram por um coxo e ele andou. Muitos outros milagres foram realizados 

através da oração.  

Creio que poucos milagres têm acontecido hoje porque poucos são os 

servos de Deus que se empenham em oração pelo próximo. Muitos oram, mas 

o fazem a seu favor, quando fazem! 

Quando você ora, você se envolve com a causa do próximo. Você 

mostra amor e aprende a amar. Ore pelo próximo: “Muito vale a oração de um 

justo!” 

 João 14.13 – “E tudo quanto pedirdes em meu nome isso farei, a fim de 

que o Pai seja glorificado no Filho”. 

 Sl 141.2 – “Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em me acudir; inclina os 

ouvidos à minha voz, quando te invoco”. 

 At 10.4 / 12.5 – “Cornélio! Este fixando neles os olhos e possuídos de 

temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as 

tuas esmolas subiram para memória diante de Deus”. “Pedro, pois, estava 

guardado no cárcere, mas havia orações incessantes a Deus por parte da 

igreja a favor dele”. 

 Rm 15.30 – “Rogo-vos... que luteis juntamente comigo nas orações a 

Deus a meu favor”. 

 2ª Co 1.11 – “Ajudando-nos também vós, com as vossas orações a 

nossa favor, para que, por muitos, sejam dadas graças a nosso respeito pelo 

benefício que nos foi concedido por meio de muitos”. 

 Fp 1.4 – “Fazendo sempre, com alegria, súplicas por todos vós, em 

todas as minhas orações, pela vossa cooperação no evangelho desde o 

primeiro dia até agora”. 

 Cl 4.12 – “Saúda-vos Epafras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o 

qual se esforça sobremaneira, continuamente, por vós nas orações, para que 

vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus”. 

 Viram o quanto as orações são importantes? Mas só se envolve de 

verdade em oração quem está preocupado com o próximo. Orar pelo próximo é 

uma demonstração de amor. 

 Outra maneira de olhar para o próximo com amor é 

CUMPRIMENTANDO-O COM INTERESSE - “Saudai todos os irmãos com 

ósculo santo”. 



 Existem muitas formas de cumprimento: Jovens dizem – e aí véi! E 

batem as mãos de várias maneiras; os árabes se beijam; os japoneses se 

curvam diante do outro; os judeus dizem Shalom; muitos cristão dão a paz do 

Senhor! E quase todos dão apertos de mão. 

 Um cumprimento pode falar muito mais que palavras. Através dele você 

demonstra frieza, desinteresse, raiva... ou pode mostrar amor, compaixão, 

preocupação. O cumprimento pode ser caloroso ou frio e distante. O seu 

cumprimento diz muito àquele que está diante de você.  

 É por isso que Paulo ensina o modo como os crentes devem 

cumprimentar o seu próximo. O Shalom, a paz do Senhor, o beijo, o curvar-se, 

o aperto de mãos, podem ser sem sentido se eles não estiverem carregados de 

interesse pelo bem estar do outro. Mas pode também estar cheio de interesse, 

e é por isso que você pode mostrar ao seu próximo o quanto você se preocupa 

com ele através de um aperto de mão com sentimento. 

 Paulo diz que devemos “Saudar a todos os irmãos com ósculo santo”. 

Ósculo é beijo. Era costume entre os judeus se beijarem. Mas o beijo pode ser 

usado até para traição, como foi o beijo de Judas. Por isso é que Paulo diz que 

o ósculo tem de ser “santo”. Para nós a lição que fica é que não é necessário 

que o nosso cumprimento seja com beijo, mas que o nosso aperto de mão, a 

paz do Senhor, o curvar-se... seja santo! 

 Meu sogro aprendeu essa lição. Quando estou em sua casa e vamos à 

feira é difícil acompanhá-lo. A cada pessoa que encontra ele pergunta do seu 

bem-estar, como vão os pais e irmãos, a saúde, a fazenda... Creio que ele faz 

como o moço que servia a Elizeu, pois recomendou que fosse rápido, sem 

cumprimentar ninguém, senão demoraria muito. 

 Esse é o tipo de cumprimento recomendado por Paulo. Ao saudar 

alguém demonstre interesse por seu bem-estar. Demonstre que você está 

realmente interessado por ele. Esse ato demonstra amor. 

 Outra maneira de mostrar interesse pelo próximo é LER A BÍBLIA COM 

ELE – “Conjuro-vos, pelo Senhor, que esta epístola seja lida a todos os 

irmãos”.  

 Estamos na era dos voluntários. Muitas pessoas se oferecem para 

ajudar os colégios com as suas habilidades. Um tipo de voluntário que agrada 



muito às crianças é o contador de estórias. Ele enche a vida das crianças de 

alegria e faz a imaginação delas voar para lugares nunca antes imaginado. 

 As pessoas têm um gosto especial por histórias, estórias, casos e 

piadas. Muitas vezes nos envolvemos em rodas de amigos e contamos estórias 

que nem sempre trazem algum proveito. Quantas coisas inúteis falamos.  

Quantos livros tolos lemos. Quanto tempo desperdiçamos. Poderia ser 

diferente se ouvíssemos o ensino de Paulo e usássemos o gosto natural por 

histórias para contar aos outros os grandes feitos de Deus e a mudança que 

Deus trouxe na vida de tantos homens e mulheres no passado e no presente. 

 A televisão e outros meios de comunicação estão incentivando a leitura. 

Querem que as pessoas sejam mais cultas, pois quanto mais as pessoas 

lerem, mas cultas serão. O problema é que se o que se lê não tem um bom 

conteúdo, a pessoa será muito culta com material que de nada se aproveita. 

Muitos livros se tornam Best-seller (mais vendidos). Todos comentam a 

seu respeito e fazem críticas a ele. A Bíblia é um Best-seller a muito tempo. É o 

livro mais vendido do mundo. O problema é que ela é pouco lida ou as pessoas 

ao lerem não entendem nada e muitas vezes não procuram as pessoas certas 

para tirarem as suas dúvidas. 

 Paulo diz: “Conjuro-vos, pelo Senhor, que esta epístola seja lida a todos 

os irmãos”. Ele incentivou o envio desta carta a todos os irmãos. Ele não queria 

que a carta se tornasse um bem particular. O seu desejo era que as pessoas 

tomassem conhecimento do seu conteúdo e assim fossem corretamente 

doutrinadas. Mas Paulo não incentivou somente o envio da carta às pessoas. 

Ele mandou {Conjuro-vos} que ao enviar a carta ela devia ser lida a todos. 

 Muitas Bíblias, Novos Testamentos e Evangelhos são doados. Muitos 

deles acabam no lixo. Outros são deixados em alguma gaveta. Paulo não disse 

que a sua epístola devia ser doada a todos, mas que deveria ser lida a todos. A 

falta de compreensão, em muitos casos, é o motivo da falta de interesse pela 

Bíblia. É necessário que os crentes façam como Felipe, que ao ver o Eunuco 

lendo o livro de Isaías, perguntou se ele entendia o que lia, e o Eunuco lhe 

disse que não entenderia se ninguém lhe explicasse. 

 É isto que Paulo desejava. Que pessoas se comprometessem a ler a 

sua carta e explicá-la às pessoas para que elas pudessem entender e 



entendendo pudessem mudar de vida. O entendimento correto da Palavra de 

Deus é necessário para que as pessoas entendam o evangelho. 

 Quando um pai traz o seu filho para ser batizado ele faz uma promessa 

muito importante: “Promete ensinar o seu filho a ler e também promete ler com 

ele a Bíblia?” Se os pais não derem o exemplo, mostrando que a Bíblia é um 

livro de leitura agradável e útil os filhos nunca se interessarão por ela. 

Muitas são as pessoas que não sabem ler ou estão impossibilitadas de 

ler. Essas pessoas necessitam da sua ajuda para ler a Bíblia com ela. A leitura 

da Bíblia enriquece o dia de pessoas impossibilitadas e enche o seu coração 

de alegria. Vale a pena ter essa experiência. 

 A Palavra de Deus salva vidas. Mostre amor ao seu próximo lendo a 

Bíblia com ele. Se ele souber ler, ofereça-se assim mesmo e escolha textos 

importantes e com mensagens diretas. Ao ler a Bíblia o Espírito Santo vai falar 

ao seu coração e a pessoa terminará se tornado mais um membro do corpo de 

Cristo. Ler a Bíblia com o próximo é uma das maneiras de você olhar para o 

próximo com amor. 

 Veja como é fácil ler a Bíblia com outras pessoas: ao iniciar o seu 

expediente de trabalho cole no quadro de avisos ou em frente a tela de cada 

computador um versículo bem bonito que fale do amor de Deus; deixe cópias 

de versículos nas mesas de seus colegas; você também pode colocar bilhetes 

com versículos nas caixas de correios da sua rua (é importante se identificar).  

Muitos pensam que atos heroicos são os atos de bombeiros que salvam 

vidas. Um ato ainda mais heroico é o de tirar pessoas das garras de Satanás e 

direcioná-las para os braços de Jesus. Você pode se tornar um grande herói 

quando iniciar a leitura bíblica com alguém. Basta querer! 

 A última maneira de mostrar seu amor ao próximo é DESEJANDO QUE 

TODOS SEJAM SALVOS - “A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja 

convosco”. 

 Muitas são as pessoas que buscam salvar-se. Para isto elas tentam 

todas as receitas de salvação que lhes são oferecidas. O problema é que, do 

modo errado, nunca serão salvas. Jesus disse alguma vezes: “A tua fé te 

salvou”. Nem sempre as pessoas que ouviram isto foram salvas da 

condenação eterna. Se salvaram do defeito físico e até da morte ao serem 

ressuscitadas, mas não creram em Jesus como Salvador.  



Muitos continuam assim. Querem ser salvos das agonias desse mundo, 

do stress, da culpa, dos problemas corriqueiros. E nessa busca até tentam 

comprar sua salvação doando grandes somas de dinheiro. Isto não lhes 

adiantará nada. Jesus não quer nenhum pagamento pela salvação que ele dá 

de graça. Ele quer somente que a pessoa creia que tudo o que Ele padeceu na 

cruz foi suficiente para salvar a todos os que crerem nele. 

 As pessoas têm encontrado algum tipo de salvação em outras religiões. 

Dizem que todos os caminhos levam a Deus, mas isto não é verdade. Jesus é 

o único caminho para a salvação da condenação de Deus. No Budismo e na 

ioga as pessoas encontram salvação do stress. Na Sei-cho-no-iê, montando 

pequenos buques de fores as pessoas se esquecem do corre-corre. No 

Espiritismo as pessoas amenizam a sua culpa fazendo boas obras. Essas 

formas de salvação não livram ninguém da ira de Deus.  

Somente Jesus é que é capaz de salvar. Você mostrará amor ao 

próximo ao desejar a sua salvação. Quando você compreender que recebeu a 

salvação pela graça de Deus, também desejará que outros a recebam. 

 A ordem de Jesus foi “Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda 

criatura”. Essa é a ordem menos obedecida pela Igreja. Poucos estão 

desejando a salvação das outros. Pouco se importam com a sua própria 

salvação. Se não se preocupam consigo, quando se preocuparão com os 

outros? 

 Somente os salvos é que evangelizam. Os acomodados da igreja 

mostram que nunca entenderam a salvação pela graça. Muitos se acham 

merecedores da salvação e por isso não são gratos a Deus.  

 Minha mãe morreu há algum tempo (09/07/2005) e ela sabia para onde 

ia. Foi triste a sua perda, mas ao mesmo tempo foi confortante ver aquela 

jovem senhora de 71 anos entregando o seu espírito ao Senhor na hora da sua 

morte, como fez Jesus Cristo na cruz. Ela sabia que era salva. Não precisava 

temer a morte. Ao comentar esse acontecimento, um amigo disse: “Dona 

Dolores sabe para onde vai! E eu, quando morrer, para onde vou?” 

 Muitas pessoas conhecem o seu destino após a morte. Se não sabem é 

porque ainda não são crentes em Jesus, pois Jesus garante que todos os que 

creem nele “Já têm a vida eterna”. Cabe a você, que já tem essa certeza, lutar 

com todo o empenho para que outros também a tenham. 



 O objetivo de minhas pregações, como pastor, é garantir que muitos 

tenham a confiança no Senhor. Desejo que ninguém tema a morte, mas que 

confie no Senhor e viva como servo dEle, vivendo de maneira digna de um 

servo de Deus. 

 A salvação é pela graça e todos devem chegar ao conhecimento dessa 

verdade. Enquanto não entenderem isto continuarão presos a este mundo e as 

formas mágicas para se alcançar a salvação a qualquer custo. Paulo disse: “A 

graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco”. Desejo que você tenha 

essa paz e deseje de todo o teu coração que outros também a tenham. 

 Paulo mostrou quatro formas de olhar para o próximo com amor: Orar 

por ele; Cumprimentá-lo com interesse; Ler a Bíblia com ele; e, desejar que ele 

seja salvo. 

 Você tem olhado para o próximo com amor? Tem se interessado pelos 

outros a ponto de se empenhar em oração por eles? Tem cumprimentado com 

interesse? Tem lido a Bíblia com ele e desejado ardentemente que ele seja 

salvo?  

Essas são formas de mostrar amor, então receba esse ensino e mostre 

amor ao próximo, olhando para ele como uma pessoa muito importante para 

você, para os outros e principalmente para Deus. 

 É uma pena que nem todos conheçam o verdadeiro amor. A culpa de 

não conhecerem recai nas poucas manifestações corretas de amor. Manifeste 

o teu amor, hoje mesmo! 


