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Podemos aprender a amar o nosso próximo e a 
fazermos o que nos cabe para trazermos paz ao 
mundo pedindo a Deus para nos dar o Seu amor 
pelos outros. A Bíblia diz que “Deus amou o mundo 
[você e eu] de tal maneira que deu o Seu único 
Filho [Jesus], para que todo aquele que nEle crê não 
morra, mas tenha a vida eterna” (João 3:16). Jesus lhe 
perdoará todos os pecados e lhe dará vida eterna, se 
você apenas pedir-Lhe para entrar no seu coração. 

Receba-O agora, fazendo esta oração com sinceridade:

Querido Jesus, eu quero conhecer Você. Muito obrigado 
por dar a Sua vida por mim. Por favor, perdoe-me por 
tudo o que já fiz de errado. Peço-Lhe que entre no meu 
coração e vida e me dê a vida eterna. Preencha-me 
com o Seu amor, ajude-me a ter mais tolerância com os 
outros, e a ver os demais como eles são—Suas criações 
únicas e dignas de valor e respeito. Amém. 
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Harmonia num mundo assolado por tensão, 
discórdia, preconceito e violência como o 
mundo atual? Impossível! — Você talvez 

pense.  Como se pode superar o preconceito, o medo 
e a desconfiança se essas coisas estão arraigadas no 
coração da humanidade há séculos?

A resposta resume-se em uma simples palavra: amor! 
Talvez pareça uma meta nobre e, na realidade, quem 
é que consegue subitamente desfazer-se do ressen-
timento, do ódio, do medo ou de outras atitudes 
negativas fortemente enraizadas contra outros ou até 
mesmo contra grupos inteiros de pessoas?

A boa notícia é que, apesar dos nossos recursos 
humanos tão limitados, podemos amar e respeitar as 
pessoas independentemente do seu passado ou cria-
ção. O segredo para tal amor provém da fonte máxima 
de amor, que é Deus. A Bíblia diz que “Deus é amor” 
(1 João 4:8). Ele é o onisciente e onipotente Criador 
do universo que nos trouxe a todos à existência.

Para mostrar-nos como Ele é, desceu ao nosso nível, 
enviando o Seu único Filho à Terra na forma de 
um homem — Jesus Cristo. Jesus sofreu como um 
ser humano e teve grande compaixão das pessoas, 
ministrando-lhes o que precisavam tanto espiritual 
como fisicamente. Ele Se tornou um de nós.

Jesus ensinou que podíamos cumprir as leis de 
Deus obedecendo a um grande mandamento 
apenas: amar. Jesus disse: “Amarás o Senhor teu Deus 
de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o 
teu entendimento”, e “amarás o teu próximo como a ti 
mesmo” (Mateus 22:37-40).

Um entendido em religião, ouviu Jesus ensinando 
isto e O desafiou publicamente: “Mas quem é meu 
próximo?” Jesus respondeu-lhe contando a história 
do Bom Samaritano, na qual Ele mostra claramente 
que o nosso próximo é qualquer pessoa que precise 
de nossa ajuda, independentemente de raça, credo, 
cor, nacionalidade ou cultura (Lucas 10:25-37). 
Quando alinhamos nossas vidas com a visão de Deus 
para a humanidade podemos também olhar além das 
diferenças nas outras pessoas e vermos o seu valor 
e dignidade e então enxergar cada pessoa como um 
indivíduo ímpar, criado à imagem e semelhança de 
Deus.

Que mundo maravilhoso teríamos se a única coisa 
que víssemos ao olhar para alguém de outra etnia 
fosse apenas o amor de Deus por aquela pessoa! 
Com Jesus isso é possível, pois para Ele “não há 
judeu nem gentio, nem escravo nem livre, nem ma-
cho nem fêmea; pois são todos um em Cristo Jesus” 
(Gálatas 3:28). 
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