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SENTIR 
É o aniversário de seu filho pequeno e você organizou uma festa. 
Um convidado muito especial trouxe um presente para ele. Quando 
a criança abre o pacote, ela olha com cara feia de desagrado e 
joga-o fora. O que você faz? 
APRENDER 
 

A história do bom samaritano é bem conhecida por todos nós. Ela 
nos ajuda a entender a diferença entre um sentimento e uma ação 
– entre o que sentimos e o que fazemos. 
 
Quando Jesus diz: “Amem-se uns aos outros” (Jo. 15.12). Ele não 
está dizendo: “Sintam dessa forma”; Ele diz: “Ajam dessa forma”. 
Ajam com amor uns para com outros. Se o amor diminuiu ou 
cessou de vez, o primeiro passo é começar a agir com amor 
novamente. Quando Jesus foi pregado na cruz, ainda olhou para 
aqueles que o estavam crucificando e disse: “Pai, perdoa-lhes”. 
Essa foi a ação do amor. 
 
É claro que os sentimentos fazem parte, mas eles não têm o direito 
a dar o voto decisivo sobre como você vai agir. Quando agimos 
com amor, com base num coração obediente, mais cedo ou 
mais tarde, os sentimentos irão seguir às ações.  
REFLETIR 
 
Já desistiu de amar alguém? Por quê? 
 
Você lembra de quais ações de amor fizeram parte do 
relacionamento com seu marido, ou esposa, ou filhos, ou amigos 

no passado? Já pensou em agir com amor novamente? Alguma 
coisa te impede de fazer isso?  
 
Já pensou em desistir de alguém? Já pensou em desistir de orar 
por alguém? Por quê?  
 
Há alguma pessoa que você não tem vontade de amar, mas que 
precisa amar? Quer que isso mude? Como você poderia expressar 
esse amor ainda hoje? 
 
Você consegue confiar em Jesus para que aconteça o impossível 
num relacionamento?  
  
APLICAR 
 

O grande desafio deste boletim é colocarmos o amor em ação. 
Não é um estímulo da hipocrisia, mas um entendimento de que se 
os sentimentos governarem nossas ações, eles irão limitar 
nossas vidas. 
 
As palavras de Jesus neste versículo não estão aí para nos 
desencorajar, mas para nos conduzir a viver um novo patamar de 
amor, encontrando nele a força necessária para amarmos como 
Ele nos ama. 
 
Se queremos amar como Jesus amou, precisamos do poder que 
somente Ele pode dar. Dediquem um tempo de oração a buscar 
em Deus esse agir com amor. 
 
 
 

CELEBRAÇÃO ESPECIAL PELO 
DIA INTERNACIONAL DA MULHER 

 
 Neste domingo 08, convidadas especiais nos dois cultos: 
 
10h – Pra. Suely Bezerra 
19h – Pra. Patrícia Bezerra 
 
Uma linda homenagem para todas as mulheres em seu dia! Participe! 


