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O SIGNIFICADO DO AMOR 
1 João 3.16 

 
SENTIR 

 
Quem foi seu primeiro amigo ou amiga? 

 
APRENDER 
 

Um dos valores do Reino de Deus é amar ao próximo. 
Traduzindo para nossa linguagem de hoje: é gostar de pessoas. 

 
Mas o próximo não se limita aos nossos amigos e familiares. O 

próximo vai além dos nossos relacionamentos diários.  
 
Amar ao próximo é também gostar daqueles que estão distantes 

do nosso círculo de pessoas conhecidas. É muito mais do que amar 
nossos inimigos. Amar ao próximo inclui amar o estrangeiro, o 
pobre, o necessitado, o desvalido. 

 
A falta de amor tem levado as pessoas a vários tipos de conflitos 

interpessoais: ódio, separação, indiferença, agressão etc. Porém, o 
AMOR DE DEUS pelas pessoas levou-o ao maior plano de resgate 
pela humanidade – dar o seu próprio Filho por nós. 

 
“Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deu o seu único 

filho para que ninguém pereça, mas tenha a vida eterna”. João 3.16 
 
Devemos ter uma mentalidade bíblica – enquanto o mundo 

mostra desprezo e indiferença, nós cristãos fomos chamados para 
sermos parecidos com Jesus. Ele ama a todos incondicionalmente. 
Desta forma, devemos amar ao nosso próximo. 

REFLETIR 
 
“Que o meu coração seja quebrantado por aquilo que 

quebranta o coração de Deus”. Bob Pierce 
 
Por quem seu coração é apaixonado? Amar quem nos ama é 

fácil. Deus espera de nós amor e serviço a todos. 
 
Se os nossos valores são realmente os valores do Reino, 

devemos responder a este mandamento de forma positiva. Devemos 
amar de coração (sentimentos) e atitude (ações práticas). 
Precisamos viver aquilo que cremos. 

 
APLICAR 

 
− Como eu posso amar mais o meu próximo? 
− Amo de fato aquilo que Deus ama? 
− Este valor do Reino faz parte do meu conjunto de valores? 

 
 

 
 

AVISO IMPORTANTE!!! 
 

Não teremos BOLETINS nos meses de dezembro e 
janeiro. Isso não significa que as células devem parar de 
se encontrar nesses meses.  

Ao contrário, use esse tempo para encontros com 
tema livre como GRATIDÃO, PLANEJAMENTO DE 
VIDA etc. Vocês também podem aproveitar para 
CONFRATERNIZAÇÕES, ATIVIDADES AO AR LIVRE, 
FILMES, PASSEIOS e o que mais for útil para os 
relacionamentos.  

Não perca nenhum membro de vista, principalmente 
os mais novos que precisam de mais atenção. Vamos 
colocar o amor em prática! 


