AÇÃO SOLIDÁRIA
(2ª de 02/2012)

Com Quem Nos Importamos?
"Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu
Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o
primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu
próximo como a ti mesmo" (Mateus 22:36-39).
Pedro, um pequeno menino que tinha alguns problemas com Débora, sua irmã mais
nova, se ajoelhou para fazer sua oração habitual antes de dormir. "Deus, abençoe a
mamãe e o papai, e também a Débora, em nome de Jesus. Amém". Ele se levantou mas
logo se ajoelhou novamente, e disse: "Oh, Senhor, não perca tempo com a Débora.
Amém."
A nossa historinha trata de crianças, mas nós, que somos adultos, muitas vezes fazemos
o mesmo. Deixamos de ter relações de amizade com alguém e logo nos esquecemos de
orar por esse alguém, de tentar uma nova aproximação e até nos alegramos quando algo
vai mal para essa pessoa.
O ensino do Senhor, porém, não é esse. Precisamos nos importar com nossos amigos e
com os que não são amigos também. A Palavra de Deus nos diz que devemos amar a
Deus e ao próximo -- não apenas aos amigos. Se não amamos ao próximo, não amamos
a Deus. E se não amamos a Deus, perdemos a vida abundante e as bênçãos que só Ele
pode nos dar.
Temos nos importado com todos? Temos anunciado Cristo aos nossos vizinhos? E aos
nossos colegas de trabalho? E aos companheiros de escola e universidade? Temos
compartilhado as bênçãos que temos recebido com nossos amigos? E com os que não
são nossos amigos?
Em vez de achar, como o menino de nossa ilustração, que Deus não deve perder tempo
com aqueles de quem não gostamos, devemos pedir ao Senhor que os abençoe e nos
ensine a amá-los também. Só assim o nome de Jesus será engrandecido.
Você acha que Deus deve se importar com aqueles que não são seus amigos? E você, se
importa com eles?
Fonte: Ministério para Refletir
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