Estudo 97 – Pelo Amor de Deus
 Resumo: No estudo de hoje, aprenderemos que o amor de Deus aperfeiçoa os
relacionamentos.
Textos: 1 João 4:19-21 e 1 Pedro 4:8
Introdução: Você já ouviu a frase: “Pelo amor de Deus”? Geralmente ela é usada para
manifestar intensidade, pois o amor de Deus é maior do que qualquer coisa! Falando em
amor, estamos no Ano do Primeiro Amor, mas é importante observar que não tem como
manifestar amor sem que nos relacionemos uns com os outros, não é mesmo? Afinal, fomos
criados para viver em comunhão. Quando perguntaram a Jesus qual era o maior
mandamento, Ele disse: “Ame a Deus sobre todas as coisas, e o segundo maior é amar as
pessoas como a si mesmo”. Com esta resposta, podemos perceber o quanto Deus valoriza
relacionamentos. Apesar disso, relacionar-se, de maneira geral, é um grande desafio, porque
somos diferentes em muitos aspectos. Diante disso, o propósito de Deus em nos criar
diferentes é o de nos fazer crescer por meio dos relacionamentos, mesmo estando num
mundo onde muitos preferem viver sozinhos para evitar ou fugir de conflitos.

1. Você tem dificuldade em se relacionar?
Algumas pessoas preferem viver solitárias por causa de experiências ruins que tiveram em
seus relacionamentos. Não podemos negar o fato de que existem relacionamentos abusivos e
situações em que precisamos agir com maturidade em relação a alguns tipos de
relacionamentos, mas não podemos usar situações deste tipo como base para uma vida
solitária. Não podemos achar que relacionamentos são ruins por causa de uma
experiência ruim que tivemos. A Bíblia diz em Provérbios 27:17 “Assim como o ferro
afia o ferro, assim é o homem ao seu amigo”. Sem nos relacionarmos não seremos
aperfeiçoados! Ao mesmo tempo em que há pessoas se afastando por causa de dificuldades
nos relacionamentos, existem pessoas sendo tremendamente abençoadas e crescendo por
causa de relacionamentos saudáveis.
É importante saber que, antes de nos relacionarmos com as pessoas precisamos ter comunhão
com Jesus. Somente a partir Dele é que obteremos sucesso com as pessoas. Por não buscarem
ter primeiramente um relacionamento com Jesus, que é onde somos satisfeitos e amados por
completo, pessoas estão carentes de amor, sempre “mendigando” a atenção dos outros. Nós
somos amados por Deus e só perceberemos isso se dermos liberdade a Ele para manifestar
esse amor a nós!

2. Você tem crescido em seu relacionamento com Deus?
Quando Deus criou a raça humana, Ele nos criou para Ele. Fomos criados para Deus.
Romanos 11:36 diz “Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas”. Se

relacionar com Deus é o propósito central de nossas vidas. Isso é a base para tudo. Temos
tido mais dificuldades do que deveríamos em nos relacionar com as pessoas porque
queremos fazer isso sem antes ter um relacionamento com o Pai. Não somos capazes de amar
por nós mesmos, o Deus que é amor nos capacita a amar. Para termos sucesso em nossas
vidas precisamos aprender algumas coisas:

I – Coloque Jesus em primeiro lugar em sua vida. Para nos relacionarmos com Deus
precisamos entregar nossas vidas a Jesus. Ele é o caminho que nos leva até Deus. Depois de
iniciar esse relacionamento, ele só irá crescer e prosperar se mantivermos Deus no primeiro
lugar (não de forma teórica, mas prática). Precisamos buscar comunhão com Jesus todos os
dias, prioriza-Lo deve ser um estilo de vida para nós. O texto de João 15:5 deixa claro que
sem Jesus nada podemos fazer.
II – Coloque as pessoas em segundo lugar. Amar as pessoas ou depender delas mais do que
de Deus é errado, porque está fora de ordem das prioridades. Por outro lado, é igualmente
errado colocar as pessoas em terceiro plano. As pessoas não são mais importantes do que
Jesus, mas são mais importantes do que “coisas”. Existem pessoas valorizando o dinheiro,
sucesso, os bens materiais e coisas deste tipo, mais do que pessoas. Ainda que todas estas
coisas sejam genuínas, pessoas sempre serão mais importantes que coisas. Veja em sua vida
se você tem valorizado mais as “coisas” do que as pessoas.
III – Saiba que o amor aperfeiçoa. O amor de Deus é o verdadeiro amor. Em 1 João 4:19
aprendemos que só podemos amar o Senhor porque Ele nos amou primeiro. Deus não tem
amor, Ele é o amor. Relacionamentos, em geral, não dão certo porque lhes falta o verdadeiro
amor, que só Deus pode dar. Talvez você esteja com dificuldade em seu casamento, em uma
amizade ou num relacionamento familiar, mas saiba que o amor verdadeiro, que só pode vir
de Deus, transforma qualquer relacionamento, como está escrito em 1 Pedro 4:8: “O amor
cobre uma multidão de erros”. Então se permita ser aperfeiçoado pelo amor de Deus e você
verá seus relacionamentos serem aperfeiçoados.
Conclusão: O Amor de Deus pode restaurar qualquer relacionamento, principalmente o
relacionamento com Ele mesmo. Não viva mais um momento sem valorizar Jesus acima de
qualquer coisa e as pessoas mais do que as coisas. Abra-se para a manifestação do amor de
Deus em sua vida, afinal, este é o ano do Primeiro amor. Ele já nos amou primeiro, agora
podemos corresponde-Lo e, consequentemente, amar às pessoas também. Seja aperfeiçoado
pelo Amor de Deus.

Desafio: Durante esta semana, pense em como você tem agido em relação aos seus
relacionamentos. Analise se você tem crescido no seu relacionamento pessoal com Jesus e
como isso tem influenciado seu relacionamento com as pessoas. Se comprometa a agir com o
amor de Deus com todos a partir de hoje.

