
Retomando: No último estudo, fomos desafiados a fazer uma análise da nossa vida, a fim de perceber se não 
estamos repetindo os erros que o povo de Deus cometeu no deserto. Quais atitudes você conseguiu perceber 
em sua vida? Compartilhe.  

Estudo 41 – Amando a Deus com Atitudes 

➢ Resumo: Neste estudo, veremos como é importante amar a Deus e quais atitudes devemos praticar 
para demonstrar e provar nosso amor pelo Senhor, segundo o que a Bíblia nos orienta.  

Texto: João 14.21 

Introdução: Você já percebeu como muitas pessoas não sabem amar de forma verdadeira? Isto porque o 
amor verdadeiro não pode ser somente expresso em palavras (dizer “eu te amo” não é tudo), mas ele precisa 
ser demonstrado com atitudes. Nós não acreditaríamos no amor de uma pessoa que diz que ama, mas que 
maltrata este alguém, não é mesmo? Nossas palavras devem ser coerentes com nossas atitudes quando 
amamos alguém. Este é o amor verdadeiro que as pessoas tanto procuram! A Bíblia nos diz que Deus é amor 
(1 João 4.8) e o Seu amor por nós é de palavra, mas é também de atitude. A Bíblia nos diz que Ele provou 
seu amor por nós, oferecendo Jesus como sacrifício para nos salvar de nossos pecados. Mas este mesmo 
Deus também nos ordenou que O amássemos e fez desta ordem o maior e mais importante mandamento. 
Nisto podemos perceber a grande seriedade que é amar a Deus. 

1) Como está o seu amor por Jesus?  

Esta é uma pergunta que devemos nos fazer constantemente, afinal, amar ao Senhor é o maior e mais 
importante de todos os mandamentos. A Palavra de Deus nos diz em Josué 23.11 que devemos nos dedicar 
com zelo a amar o Senhor. Isto significa que amar a Deus deve ser algo que devemos nos esforçar para fazer 
todos os dias e que este amor exigirá tudo de nós, pois Jesus nos ensinou de que devemos amá-Lo com todo 
o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento (Mateus 22.37), ou seja, com todo 
o nosso ser. Diante disso, temos que tomar cuidado para que o nosso amor por nós mesmos não seja maior 
do que o amor que temos pelo Senhor. Nós agimos desta forma quando procuramos agradar mais a nós 
mesmos, satisfazendo as nossas necessidades e deixando a vontade de Deus de lado. Nós amamos mais à 
nós mesmos do que a Deus quando nós escolhemos permanecer praticando os mesmos pecados, aqueles que 
o Senhor já nos pediu que abandonássemos. Por fim, a Bíblia ainda nos diz que não amamos ao Senhor 
quando odiamos o nosso irmão. Jesus disse que o segundo mandamento mais importante é que devemos 
amar os outros como amamos a nós mesmos (Mateus 22.39). Se odiamos alguma pessoa, isto significa que 
não amamos a Deus, pois Jesus disse que é mentiroso aquele que diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão 
(1 Jo 4.19). Estas são algumas atitudes que demonstram como está o nosso amor pelo Senhor. Se o seu amor 
por Jesus está prejudicado, saiba que hoje você tem a chance de consertar isso. 

2) Você tem amado ao Senhor com suas atitudes? 



Muitas vezes, pensamos que amamos ao Senhor porque dizemos a Ele que o amamos, porém, nos 
esquecemos de que o amor deve ser expressado por meio de atitudes. Foi desta maneira que Deus disse que 
nos amou, por meio de atitudes. A Bíblia nos diz que Ele nos amou tanto que deu o seu único Filho para 
morrer por nós, nos dando a vida eterna (João 3.16). Se Deus nos amou e provou seu amor por nós com 
suas atitudes, então nós também devemos demonstrar nosso amor a Ele da mesma forma. Diante do 
texto que lemos no início, veremos o que Jesus nos ensinou a fazer para provar e demonstrar nosso amor 
pelo Senhor com nossas atitudes. 

I – Tenha os Seus mandamentos. Ter os mandamentos do Senhor significa buscar saber quais são eles e 
guarda-los no coração. É aceitar que estes mandamentos nos dão uma vida abundante e que são preciosos 
demais para serem desperdiçados. Se você deseja ter os mandamentos do Senhor, busque-os por meio da 
leitura da Bíblia. Nela, você encontrará tudo o que precisa para conhecer ao Senhor e a Sua vontade 
para você. Leia e estude este livro, que é, sem dúvida, o livro mais importante de todos. Neste livro, Jesus 
nos disse que era necessário que tivéssemos em nosso coração os mandamentos de Deus. Comece hoje sua 
busca! 

II – Obedeça aos Seus mandamentos. Não basta apenas conhecermos aos mandamentos do Senhor, é 
preciso também obedecê-los. Jesus disse que quem tem os mandamentos do Senhor e os obedece, prova que 
ama a Deus. Não adianta dizermos que amamos a Deus, quando na verdade desobedecemos aos Seus 
mandamentos. Se existem pecados em sua vida, devido à falta de obediência à Palavra de Deus, se 
arrependa deles e passe a obedecer ao que a Bíblia diz e, além de provar seu amor por Deus, ainda terá sua 
vida transformada para melhor. 

III – Ame e seja amado por Deus. Jesus ainda nos disse em que aqueles que O amam, serão também 
amados por Deus. Porém, muitas pessoas, apesar de saberem que são amadas por Deus, não se sentem dessa 
forma. Isto entristece o coração de Deus, pois o Seu amor por nós é verdadeiro. Não nos sentir amados por 
Deus nos levará a uma vida de fracasso, pois o amor que o Senhor tem por nós nos preenche e nos 
completa. Não duvide mais do amor que Deus tem por você. Acredite neste amor e sinta-se amado! 

Conclusão: Se você acredita que Deus é digno do seu amor e se você deseja amar a Deus com todo o seu 
coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento, cumprindo, assim, o maior e mais importante 
mandamento, então tenha os mandamentos de Deus em seu coração, obedeça-os e seja também amado por 
Deus. Se você deseja, a partir de hoje, agir desta forma, levante sua mão e vamos orar. 

Desafio: Avalie como está o seu amor por Deus. Lembre-se de que o termômetro que mede seu amor por 
Deus são suas atitudes! Por isso, nesta semana, tenha uma atitude de amor a Deus, memorizando algum 
versículo da Sua Palavra e praticando-o. 
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