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1 João 3.16-18 
SENTIR 
A Bíblia ensina que há dois principais mandamentos:  
 

- Amar a Deus sobre todas as coisas 
- E o próximo como a nós mesmos.  

 
Mas, se não amamos a Deus, como poderemos amar ao próximo? E se 
não amamos o nosso próximo a quem vemos, como poderemos amar a 
Deus a quem não vemos?  
 
Não existe vida cristã sem amor. Amor a Deus e ao próximo. Quanto mais 
amo a Deus, mais ele me leva para perto do próximo!  
 
Por que isso é importante? 
 
APRENDER 
 
A Bíblia contém muitas instruções sobre cuidado mútuo. O VERBO 
‘CUIDAR’ tem a ver com atenção e zelo por algo ou alguém; significa ter 
atitudes de profundo amor. Cuidar é prover, proteger, ensinar, 
acompanhar e encorajar. Deus nos chamou ao cuidado mútuo. 
 
O texto bíblico nos ensina como precisamos uns dos outros; devemos 
exortar uns aos outros; devemos estar alertas para não criar 
dependência de qualquer tipo; e podemos, pela misericórdia do Senhor, 
conduzir as pessoas a descansar em Deus. 
 
REFLETIR 
Por que a Bíblia nos ensina a viver cuidando uns dos outros? 
 
 

Alguém que não aceita ser cuidado, consegue cuidar de alguém? 
 
Podemos fazer algo por alguém buscando reconhecimento? Há algo 
errado com essa motivação? 
 
O que é exortar seu irmão? Como isso deve ser feito? 
 
Tomar decisões pela outra pessoa é cuidar de alguém ou na verdade 
esse não é o caminho? Justifique. 
 
Como podemos conduzir as pessoas a descansar em Deus? Por que 
isso é necessário? 
 
APLICAR 
 
O tema do ano é ‘quem ama, anda junto’. Mas não andamos juntos de 
qualquer maneira. Temos uma aliança de amor, de cuidado e serviço de 
uns para com os outros. E fazemos isso observando os mesmos 
princípios e valores que Jesus nos ensinou ao longo do seu ministério, 
lavando os pés das pessoas.  
 
É a teologia da toalha e da bacia, a do serviço, a do cuidado que não 
julga, que não cria dependência, que ouve mais e exige menos, que 
expressa empatia, amor, compaixão, graça e misericórdia, a mesma da 
qual nós mesmos somos alvos diariamente. E justamente por 
recebermos essa graça, compaixão e misericórdia do nosso Deus é que 
a podemos derramar nos corações de uns aos outros. 
 
AVISOS 

 
 
 
ENCONTRO MULHER PLENA 
Sexta-feira 01/04 – 20h 
 
Participação Especial: Pra. Suely Bezerra 
 
Tema: Lar, conexão do coração. 
 

Mobilize as mulheres de sua célula, suas amigas e familiares. 
 

 


