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 Amor       
 

Amor é a necessidade e o desejo mais universal do mundo. O motivo desta 
universalidade do amor é que nós fomos criados na imagem de Deus, como 
vimos na Lição 1 sobre União de Espírito. Amor é a essência do ser de Deus 
(1João 4:16). É a característica distintiva do Espírito de Deus (Gálatas 5:22). 
Amor é a marca da pessoa em quem o Espírito Santo de Deus habita. Jesus 
disse: “Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se 
amarem uns aos outros” (João 13:35). Amar uns aos outros é um sinal 
importante de que uma pessoa é possuída pelo Espírito de Deus, isto é, o 

Espírito de Deus mora nela. 
 
O espírito que habita numa pessoa determina o comportamento daquela pessoa, assim como a 
natureza de um animal determina o comportamento do mesmo. Se você der um banho num 
porco, passar perfume e colocar um lacinho ele aparentará um animal limpo, mas no momento 
que o porco vir uma poça de lama, mostrará sua verdadeira natureza: é um animal sujo. Assim 
também, se o único espírito que uma pessoa tem é o espírito humano (natural) o comportamento 
da pessoa será predominantemente autocêntrico. O “EU” será o centro de tudo. Veja Gálatas 
5:19-21 e anote abaixo algumas características gerais da natureza humana natural. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Quando pessoas são possuídas por certos demônios elas se comportam de maneiras distintas. 
Veja Lucas 8:27-29 e Atos 16:16-18. Semelhantemente uma pessoa habitada ou controlada pelo 
Espírito Santo terá um comportamento marcado por amar os outros. Leia 1 João 4:7,8,16. 

Quando você disse: "sim" para Deus, aceitando Jesus como seu Senhor 
e Salvador, entregando sua vida a Ele, a Bíblia diz que o Espírito Santo 
veio habitar em você. Uma vez habitados pelo Espírito de Deus, Ele quer 
que nós nos tornemos a sua extensão na terra alcançando outras pessoas 
com o amor. O texto de 1 João 4:12 nos diz que amar uns aos outros 
torna Deus visível ao mundo. 
 
Não é de se admirar que Deus exige que o nosso amor não seja somente 

em palavra, mas em ação (1 João 3:18). Deus arquitetou seu plano de relacionamento com a 
humanidade de tal forma que só podemos amar a Ele por amarmos outras pessoas. Você quer 
amar a Deus? Você tem que amar os outros. Jesus disse que nós seremos julgados pela maneira 
que nós amamos os outros cristãos, porque em amar os outros, nós estamos amando a Ele. Leia 
Mateus 25:34-45. 
 
O que é amor? Deus responde esta pergunta em 1 João 3:16. Procure a definição e escreva 
neste espaço. _________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
Darmos a vida uns pelos outros é darmos uns aos outros as coisas que compõem a vida. Escreva 
no espaço abaixo algumas coisas que compõem a sua vida. ____________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 

Você quer 

amar a Deus? 

Você tem que 

amar os 

outros. 

UM COM DEUS 



 
Numa escala de 0 a 10 avalie como as pessoas veem você na questão de amar os outros: 
 
 Amo pouco    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10     amo muito 
 
 
Abaixo há algumas sugestões para nos ajudar a amarmos melhor uns aos outros. 
 
● Descubra através de observação e por perguntar, como outra pessoa percebe o amor, como 

ela se sente amada. Muitas vezes você pode descobrir como a pessoa se sente amada por 
observar como ela mostra o seu amor a outras pessoas. 

● Ore pela pessoa. Pergunte dela como você precisa orar por ela. Confira depois com ela para 
ver se Deus respondeu sua oração. 

● Convide alguém para o seu lar e dê a ele do seu tempo. 
● Ligue para alguém só para dizer que você está pensando nele (a). 
● Compartilhe uma refeição ou uma merenda com alguém. 
● Mande um presentinho ou um cartão para alguém. 
● Elogie alguém. 
● Ajude alguém a fazer uma tarefa, um serviço ou um trabalho. 
● Escreva no espaço abaixo algumas outras sugestões baseadas em como você se sente 

amado. 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

    

Tarefa: 

1. Memorize João 13:34-35 e 1 João 3:16. 
 
 
2. Peça que Deus coloque um rosto ou um nome no seu coração de alguém que Ele quer amar 

através de você. 
 
Nome _____________________________________________________________________ 
 
Plano de ação ______________________________________________________________ 
 

3. Escolha alguém por quem orar esta semana. 
 
Nome _____________________________________________________________________ 
 
Pedido de oração ____________________________________________________________ 
 

4. Pergunte a Deus como você pode mostrar seu amor a Ele. 
 
 

   

 


