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ANO XXXII

Medite na Palavra

de Deus

Amar o próximo
                "...amarás o teu próximo como a ti mesmo.” (Levítico 19:18) 

          Em Lucas 10:25 a 37 um doutor da lei perguntou a Jesus: o que devo fazer para 

herdar a vida eterna? Jesus não lhe deu a resposta, fez uma pergunta a ele: “O que 

está escrito na Lei? Como tu a interpretas?” E ele replicou: “Amarás o Senhor, teu 

Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e com toda a 

tua capacidade intelectual’ e ‘Amarás o teu próximo como a ti mesmo".  Então, Jesus

lhe afirmou: “Respondeste corretamente; faze isto e viverás”. O religioso, no entanto, 

queria colocar Jesus em aperto e ‘insistindo em justificar-se, questionou a Jesus: “Mas, 

quem é o meu próximo?” 

          Três pessoas estavam perto do viajante ferido na parábola contada por Jesus: o 

sacerdote, o levita e o samaritano. Somente o samaritano se moveu a favor daquele 

homem. 

          Quem é o meu próximo? Jesus faz o mestre da lei pensar: “Qual destes três te 

parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes?  O que teve 

misericórdia para com ele!“. Respondeu o mestre da lei. 

          Jesus ensina quem é o próximo: isso depende de você mesmo. 

          Se você se aproximar, você faz com que o outro fique mais próximo. Se não se 

aproximar, ele jamais será o seu próximo. 

          Não existe um rótulo na testa: Eu sou próximo! 

          Vai depender de mim decidir quem é o meu próximo! Eu preciso me aproximar 

dos outros, se não me aproximar não terei próximo e não terei ninguém para amar. 

          “Meu próximo é aquele de quem eu me aproximo, amo com ações e sirvo-o!” 

                                                                                                            No amor do Senhor 

                                                                                                           Roberto A. Waisman 

"O amor não faz mal ao 

próximo. De sorte que o 

cumprimento da lei é o amor." 

(Romanos 13:10)



Nossas
Células

Viva essa 
Experiência!

Célula de Homens: 
Terça-feira - 20h  
Líderes: Maurício e Pr. Roberto 
Local: IGM 
Célula de Jovens Casais com ou 
sem filhos e Jovens Noivos: 
Quinta-feira - 20h (quinzenal) 
Líder: Amanda 
Célula de Jovens Casais: 
Sexta-feira - 20h (quinzenal) 
Líderes: Martin e Juliana 
Célula de Mulheres: 
Terça-feira: 20h  
Líder: Beth Dias 
Célula Infantil: (6 à 11 anos) 
Quinta-feira - 19h 
Líder: Louiziania 
Célula de Adolescentes: 
(feminina) 
Sábado - 15h (quinzenal) 
Líder: Camila 
Célula de Adolescentes: 
(masculina) 
Quarta-feira - 19h30 
Líder: Gabriel Mamede 
Célula mista, homem ou mulher 
com filhos a partir de 2 anos 
5a. Feira  às 20hs 
Líder: Silvana  





DOMINGO: 
Culto às 19h 
QUARTA-FEIRA:  
Encontro de Oração às 20h 
TERÇA à SEXTA-FEIRA: 
Centro de Treinamento Comunitário 
e Sede Administrativa de 13h às 19h 

ENDEREÇO: 
R: Campos Sales, 134 

(entrada R. Pe Matias, 21) 
Bairro Calafate

Tel: (31) 3371-5879 
e-mail: secretaria@gracamaior.org 

Facebook: Graça Maior BH 
Site: www.gracamaior.org
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