Estudo 99 - O Verdadeiro Amor (Parte 2)

 Resumo: No estudo de hoje aprenderemos mais a respeito do amor de Deus,
analisando como temos nos comportado em nossos relacionamentos.

Textos: 1 Coríntios 13

Introdução: No estudo anterior falamos sobre o que é o amor de Deus e
aprendemos que ele é ilimitado e diferente do amor humano e carnal.
Aprendemos o quanto é importante tê-lo em nossas vidas e que existem sinais de
que ele está presente em nós. Quando temos o amor de Deus, temos também o
entendimento de que Ele nos amou primeiro, de que não precisamos ter medo do
Senhor e de que precisamos provar o nosso amor por Deus sendo obedientes à
Sua voz. Podemos ainda crescer em amor em nossos relacionamentos, e este é o
assunto do estudo de hoje.

1. Em sua opinião, qual a principal diferença entre o amor humano e o amor
de Deus?
Existem muitas diferenças entre o amor do homem e o amor de Deus. O amor do
homem é limitado e circunstancial, ou seja, ama-se até onde há interesse ou até
aonde acontece uma ofensa. Neste caso, não há amor aos inimigos.
O amor de Deus, diferente disso, é ilimitado. Não se ama para receber algo em
troca e não se ama apenas os amigos, mas também aqueles que nos ofendem e
nos fazem mal (Mt 5.44).
O amor divino também nos leva a amar com sinceridade o nosso próximo,
mesmo ele sendo diferente de nós (1 Pe 4.8). A Bíblia ainda nos ordena que nos
dediquemos uns aos outros com amor fraternal, preferindo honrar aos outros do
que a nós mesmos (Rm 12.9-10).

2. O amor de Deus está em você?
Para respondermos a esta pergunta, devemos analisar as características desse
amor à luz das nossas atitudes para com o nosso próximo.

I - Saiba que o amor é paciente e bondoso. A Bíblia também diz que o amor
não é ciumento nem presunçoso. Diante disso, como você é? Tem sido paciente e
bondoso quando a situação não é favorável? E quanto ao ciúme? Lembre-se que
ser presunçoso significa pensar que é melhor do que os outros (vaidoso), mas
Deus não se agrada deste tipo de atitude. Ele deseja que cresçamos em paciência
e bondade. Ele deseja também que abandonemos o ciúme e o pensamento de que
somos mais inteligentes do que os outros ao nosso redor.
II - Saiba que o amor NÃO é orgulhoso, nem grosseiro. Em seu
relacionamento com as pessoas, você tem sido orgulhoso e grosseiro? Quem ama
com o amor de Deus foge deste tipo de comportamento. A Bíblia ainda diz que
quem ama com o amor de Deus não exige que as coisas sejam à sua maneira (1
Co 13.5), ou seja, não são controladoras a ponto de quererem tudo do seu jeito.
Quem ama com o amor de Deus considera o próximo superior a ele mesmo (Fp
2.3) e está sempre aberto para aprender.
III - Saiba que o amor NÃO é irritável, nem rancoroso. A Bíblia diz que o
amor não se irrita com facilidade e nem fica remoendo ofensas sofridas. O amor,
pelo contrário, é perdoador. Como você tem agido em seus relacionamentos? De
forma explosiva, guardando mágoas e se alimentando delas? Abandone este
comportamento. Ame com o amor de Deus. A Bíblia também diz que quem ama
com o amor de Deus não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade (1 Co
13.6). Pense a respeito disso: você tem lutado para que a verdade prevaleça?

Conclusão: Como cristãos, não podemos fugir de expressar o amor de Deus às
pessoas. Apesar de não ser fácil, não devemos desistir. A Bíblia ainda diz mais
sobre o verdadeiro amor: quem ama com este amor, nunca desiste, nunca perde a
fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme (1 Co 13.7). Por isso,
devemos lutar sempre contra a nossa carne, vontades e desejos para vencer a
nossa natureza e fazer crescer em nós o amor de Deus.

Desafio: Escreva num papel as características do amor que ainda percebe que
precisa melhorar. Compartilhe com seu líder e ore por elas, pedindo ajuda do
Espírito Santo para conquista-las em sua vida.

