Estudo 98 – O Verdadeiro Amor

 Resumo: No estudo de hoje aprenderemos que viver segundo o amor de Deus é
essencial para o nosso relacionamento com Ele e com as pessoas.

Textos: 1 João 4.9-10 e 16-18, 1 João 5.3

Introdução: A palavra “amor” ou o verbo “amar” são muito utilizados por nós no dia a dia.
Sem pensar muito a respeito, dizemos a alguém que esta pessoa é um amor ou dizemos a ela
que a amamos. Observamos a maneira que um cônjuge trata o outro e, segundo o nosso
ponto de vista, concluímos que eles se amam (ou não). Há ainda quem peça provas de amor a
outro, situação em que o amor é usado para se conseguir o que deseja. Mas afinal, de que
amor estamos falando? É preciso entender que o amor que foi discutido até aqui é limitado,
pois é um amor humano e carnal, mas existe um amor que é sobrenatural e divino, o qual
ainda pouco se fala e se conhece, mas é o verdadeiro amor, o qual aprenderemos mais a
respeito neste estudo.

1. Em sua opinião, o que é o amor?
Apesar de tudo o que se pensa ou se fala sobre o que é o amor, a Bíblia dá a ele o verdadeiro
significado. O amor, segundo a Palavra de Deus, é o elo perfeito, por isso, devemos nos
revestir dele (Cl 3.14), é ele que nos une e nos torna um só em Jesus. A Bíblia também diz
que o amor define quem é nascido de Deus e quem O conhece verdadeiramente (1 Jo 4.7).
O AMOR foi a palavra utilizada por Jesus para resumir e reafirmar todos os dez
mandamentos. Jesus disse: “Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua
alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças” [...] “Ame o seu próximo como a
si mesmo”. Não existe mandamento maior do que estes (Mc 12.30-31).
A palavra AMOR também foi usada para nos dizer como devemos olhar para quem não nos
ama. A Bíblia diz que devemos amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos
perseguem (Mt 5.44).

2. Você acredita ser possível ter o amor de Deus em nós?
Apesar de sobrenatural, é possível termos o amor de Deus em nossas vidas e amarmos como
Ele amou. Para isso, a Bíblia nos ensina sobre sinais que comprovam a presença desse amor
em nós.

I - Entender que Ele nos amou primeiro. Isto não parece ser algo que comprove a presença
do amor de Deus em nós, mas ter este entendimento é muito importante, é o início de tudo.
Só seremos capazes de amar as pessoas com o amor de Deus se antes entendermos que Ele
nos amou primeiro. Ele provocou este amor em nós e agora a nossa reação deve ser o de
devolver esta atitude, nos entregando completamente ao Senhor. É importante entender
também que precisamos da ajuda de Deus para amar segundo a vontade Dele. Sem essa
ajuda, nosso amor será limitado.
II- Entender que no amor, não há medo. Este é outro sinal de que o amor de Deus está
vivo em nós. A Bíblia diz que quem é aperfeiçoado no amor, sente confiança quando está
diante de Deus e não sente medo Dele. Pense a respeito de suas atitudes: você foge do
pecado e luta contra ele porque ama a Deus ou porque tem medo de ser punido? Esta resposta
irá determinar se você tem o amor do Senhor em você ou se ainda as suas atitudes são
motivadas pelo medo.
III – Entender que no amor, há obediência. A Bíblia diz que amar é também obedecer aos
mandamentos de Deus (que não são pesados). Você consegue encontrar esta obediência em
sua vida? A Palavra de Deus também nos diz que não devemos amar de palavra nem de boca,
mas em ação e em verdade (1 Jo 3.18) e obedecer é a atitude que mais demonstra e prova o
nosso amor. Encontre as brechas da desobediência em sua vida e feche todas elas
rapidamente.

Conclusão: No estudo de hoje, recebemos algumas pistas para saber se o amor de Deus está
em nós ou não: Temos o entendimento de que Ele nos amou primeiro? Por trás das nossas
atitudes, está o amor ou o medo? Por qual dos dois somos motivados? E finalmente, somos
obedientes ao que o Senhor nos pede? Se você deseja ter o amor de Deus em sua vida,
seguindo estes passos, vamos orar.

Desafio: Leia novamente os textos bíblicos que foram base para este estudo e em seguida ore
a respeito deles. Peça ao Espírito Santo que te guie a toda a verdade a seu respeito. Se
perceber que precisa melhorar no amor, peça a ajuda Dele para isso.

