Microfone e

O amor se apresenta em três dimensões: amar a Deus, a si mesmo
e ao próximo. Tem dificuldade em praticar alguma delas? Qual?
Como podemos ajudar você?
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CRESCER NO AMOR
1 Co. 13.1-7
SENTIR
Como o amor se desenvolve num relacionamento?
APRENDER

Amar a si mesmo é respeitar-se. Então, o que é amar o próximo
como a ti mesmo? Há algum limite? Qual?
A escola do amor é a família. Talvez você não teve isso ou
aprendeu formas erradas de amor. Ninguém dá o que não tem, isso
é fato. Mas isso pode mudar? Como?
Podemos aprender a amar? Como? Vejam João 13.34.

Jesus nunca trabalhou o aspecto psicológico do amor, mas o
prático, o sacrificial.

APLICAR

Ele fez isso para deixar claro para todos nós que a voz do amor é
um gesto, é doação.

Não temos justificativas para não amar, pois aquele que é o próprio
amor, nos amou primeiro e sem esperar nada em troca. Isso nos
enche de novidade de vida.

O amor ágape não precisa e nem procura ser correspondido. O
bom samaritano ajudou o outro sem esperar nada em troca.
Conseguiremos colocar esse princípio em prática quando o que
esperamos esteja focado na pessoa certa. Vejam Romanos 5.5.

Deus nos restaurou em Cristo e Seu amor agora transborda em
nós para vivermos e levarmos outros a viver uma vida
superabundante! Orem juntos neste sentido.

É o próprio Deus que faz o amor crescer através do relacionamento
com Ele (oração, Palavra), da maturidade espiritual e do amor ao
próximo. Vejam 1 Tessalonicenses 3.12.
REFLETIR
Deus deu Seu Filho mesmo sabendo que muitos não
corresponderiam ao seu amor. Você está disposto a dar alguma
coisa sem esperar nada em troca? Se a resposta for afirmativa, o
que seria isso? Se for negativa, por quê?

ESTAMOS NA SEMANA DE JEJUM E ORAÇÃO
•

Não perca por nada!

•

Mobilize sua célula nesse desafio de fé

•

Permita que o Espírito Santo produza uma expectativa em seu
coração para o próximo domingo, 09 de junho, que será Domingo
de Pentecostes.

