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INTRODUÇÃO:
AMANTES DE SI MESMO – AÇÃO NATURAL: (Jd 12) Estes são manchas em vossas festas de
caridade, banqueteando-se convosco e apascentando-se a si mesmos sem temor.
AMANTES DO PRÓXIMO – AÇÃO IMPOSTA: (Lv 19.18) Não te vingarás, nem guardarás ira
contra os filhos do teu povo; mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o SENHOR.
ESBOÇO:
1. Ama a si mesmo, mas não ama ao próximo ( Lc 10.27): E, respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor, teu
Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento e ao
teu próximo como a ti mesmo.
¾ Nunca critique a si mesmo!
2. Aborrece a si mesmo, e aborrece ao próximo (Pv 19.7): Todos os irmãos do pobre o aborrecem; quanto
mais se afastarão dele os seus amigos! Corre após eles com palavras, mas não servem de nada.
¾ Agradeça a Deus em vez de reclamar!
3. Perdoa a si mesmo, mas não perdoa ao próximo (Mt 6.12): Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como
nós perdoamos aos nossos devedores.
¾ Exponha-se para Deus assim como você mesmo é!
4. Compreende a si mesmo, mas não compreende ao próximo: (2 Tm 4.16) Ninguém me assistiu na
minha primeira defesa; antes, todos me desampararam. Que isto lhes não seja imputado.
¾ Ande mais uma milha com ele!
CONCLUSÃO:
Paulo reclamou da sua própria natureza humana caída: “mizerável homem que sou”! Em verdade o nosso
ego marca grande influência naquilo que somos, e que desejamos que outro sejam em relação a nós. À
guiza de defendermos a nossa alto-determinação e nosso carácter, permitimos, descuidados, que a nossa
auto-estima egocêtrica dirija a nossa grande náu. Davi venceu a esse último gigante: Golias – nossa
natureza. Ele confessou a Saul que tinha destruído a um Urso e um Leão, mas contra o Golias, ele iria
em nome do Senhor!

