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Viva com Amor! 

“Assim, permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor”. 

(I Coríntios 13:13 – NVI) 

INTRODUÇÃO 

1 Coríntios 13:13 (NVI) – “Assim, permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior 

deles, porém, é o amor”. 

• Algumas verdades bíblicas sobre o amor: 

- “Sem amor, nada mais importa – Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no 

céu, mas, se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como o 

barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, 

entender todos os segredos e ter tanta fé, que até poderia tirar as montanhas do seu lugar, mas, se 

não tivesse amor, eu não seria nada.” 

(1 Coríntios 13:1-2 – NTLH) 

- “O Amor mostra que realmente conhecemos a Deus – Amados, amemo-nos uns aos outros, porque 

o amor procede de Deus; e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que 

não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor.” 

(1 João 4:7, 8 – RA) 

- “Amar é a nossa responsabilidade número um – Mestre, qual é o mais importante de todos os 

mandamentos da Lei? Jesus respondeu: —“Ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a 

alma e com toda a mente.” Este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo mais 

importante é parecido com o primeiro: “Ame os outros como você ama a você mesmo.” Toda a Lei 

de Moisés e os ensinamentos dos Profetas se baseiam nesses dois mandamentos.” 

(Mateus 22:36-40 – NTLH) 

I. O QUE É O AMOR? 

» Idéias populares erradas: 

- O AMOR É UM SENTIMENTO! 

- O AMOR É INCONTROLÁVEL! 

O que DEUS diz: 

- O AMOR É UMA ESCOLHA! – E, acima de tudo, tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas 

as coisas.(Colossenses 3:14 – NTLH ) 

- O AMOR É UMA AÇÃO! – Meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de 

conversa. Deve ser um amor verdadeiro, que se mostra por meio de ações.(1 João 3:18) 

II. COMO DESENVOLVER UM ESTILO DE VIDA AMOROSO 

1. Aceite incondicionalmente os outros! 



                www.lecionando.net 

 

          www.lecionando.net 

- Romanos 15:7 – “Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma como Cristo os aceitou, a 

fim de que vocês glorifiquem a Deus”. 

- Romanos 12:18 – “Façam todo o possível para viver em paz com todos”. 

2. Comprometa-se pessoalmente com os outros! 

- Romanos 12:10 – “Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal”. 

- Romanos 12:5 – “Em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro faz parte 

de todos os outros”. 

3. Encoraje continuamente os outros! 

- 1 Tessalonicenses 5:11 (BV) – “Portanto, amem-se uns aos outros e edifiquem-se uns aos outros, 

tal como já estão fazendo”. 

- 1 Coríntios 13:7 (BV) – “Se você amar alguém, será leal para com ele, custe o que custar. Sempre 

acreditará nele. Sempre esperará o melhor dele, e sempre se manterá em sua defesa”. 

4. Sirva alegremente os outros! 

- 1 Pedro 4:10 – “Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando 

fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas”. 

- Romanos 12:13 – “Compartilhem com os santos em suas necessidades. Pratiquem a 

hospitalidade”. 

5. Perdoe livremente os outro! 

- Colossenses 3:13 – “Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os 

outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou”. 

6. Compartilhe Cristo verbalmente com os outros! 

- 1 Pedro 3:15-16 – “Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão 

da esperança que há em vocês. Contudo, façam isto com mansidão e respeito”. 

- 2 Coríntios 5:14 – “Pois o amor de Cristo nos constrange”. 

- Efésios 3:17-18 (BV) – “E oro para que Cristo se sinta mais e mais à vontade em seus corações, 

morando em vocês à medida que confiarem nEle. Que vocês aprofundem suas raízes no solo do 

amor maravilhoso de Deus; e que possam ser capazes de sentir e compreender… quão extenso, 

quão largo, quão profundo e quão alto é, na realidade, o seu amor; e por si mesmos experimentar 

este amor”. 

CONCLUSÃO 

Você só começará viver amorosamente depois 

que experimentar o amor de Deus por você! 

Veja estes textos da Bíblia: 

- Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que 

nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3:16 – RA) 
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- Mas Deus nos mostrou o quanto nos ama: Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no 

pecado. 

(Romanos 5:8 – NTLH) 

- Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada; pelo contrário, ele é 

longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao 

arrependimento. 


