UM AMOR MAIOR
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ESTUDO - 1

MOMENTO DA VISÃO
No estudo dessa semana vamos conversar sobre amor. Todos nós amamos, pois foi o próprio Deus quem nos
deu a capacidade de amarmos as pessoas. Por vezes, até exageramos ao dizer que amamos certa comida,
lugar ou música. A verdade é que todos nós estamos bem habituados com esse sentimento.
O mundo canta sobre o amor. Há inúmeras músicas que falam sobre isso, mas nada se compara ao amor que
Deus derramou sobre nós, ao entregar seu único Filho Jesus para que fossemos redimidos e aproximados dEle
(I João 4.10).
QUEBRA GELO:
Pergunte em sua célula:
1. Neste momento você pode dizer que ama alguém?
2. Você se sente amado por alguém?
TEXTO: Mateus 22:37
INTRODUÇÃO:
 Quando pensamos em amor afetivo entre duas pessoas, lembramo-nos de frases românticas, abraços,
olhares afetuosos e uma explosão de sentimentos.
 Entretanto, muitas vezes quando pensamos em nosso amor por Jesus, o levamos para o campo da razão
apenas. Nós precisamos render nossos sentimentos a Jesus e ama-Lo com toda nossa alma (emoções),
além do entendimento (razão).
 "Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim; quem ama seu filho ou sua filha
mais do que a mim não é digno de mim” (Mat. 10.37).
 Para explicar isso, John Piper diz que “o amor que nos liga a esses relacionamentos não é movido por uma
simples força de vontade. É uma afeição profunda.”. É assim com eles, então imagine com Jesus? É um
amor maior!
 Para viver um amor maior por Jesus:
1. TRANSFORME O SEU SENSO DE PERTENCER
 "Disse-lhes Jesus: "Se Deus fosse o Pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou
aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. João 8.42.
 Jesus veio como filho único (Jo 3.16), mas após morrer e ressuscitar, passou a ser o primogênito de muitos
irmãos (Rm 8.29). Somente ao aceitarmos a filiação de Deus através de Jesus, passamos a ter um “coração
familiar, tendências e propensões familiares”. Amar é a da natureza de Deus.
 Você está mais familiarizado com os desejos, preferências e jeito de ser da sua família natural ou de seu
Pai Celestial?
2. RECEBA O SEU PERDÃO
 “Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele
a quem pouco foi perdoado, pouco ama". Lucas 7.47.






Só conseguimos amar verdadeiramente a Deus quando enxergamos nossa condição pecadora e a imensa
misericórdia e bondade dele sobre nossa vida.
O grande amor de Jesus é posto em prática “quando nos dispomos a ver a beleza de Jesus em nos ter
amado primeiro”.
Ao olharmos para nossa imperfeição, reconhecemos a perfeição de Deus e o amamos ainda mais, pois
reconhecemos o quanto Ele é digno e o que, exatamente, fez por nós.
Precisamos deixar nosso orgulho de lado, receber a segunda chance que Ele nos dá através do perdão.

3. ENTREGUE A ELE SUAS EMOÇÕES
 "Vocês me ouviram dizer: Vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes porque
vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu.” João 14.28.
 Não consigo imaginar Jesus apático diante das situações. Pelo contrário, Ele deveria expressar muito bem
seus sentimentos ao chamar os fariseus de “raça de víboras”; ao abraçar as crianças; ao suar sangue
orando intensamente no Getsêmani.
 Somos desafiados a demonstrar o amor sincero por Jesus, através de:
o Sentimentos de admiração por Seus atributos;
o Satisfação por estar em comunhão com Ele;
o Atração permanente por sua presença;
o Afeição que leva ao desejo intenso de sermos semelhantes a Ele;


Ele é digno! Suas atitudes e emoções são compatíveis com o valor que Ele tem para sua vida?

CONCLUSÃO
 Nosso amor por Deus só existe porque Ele nos amou primeiro. Você pode viver um amor maior do que tudo
nesse mundo. Amar a Jesus acima de sua família, de seus sonhos, de seus conceitos e valores é possível,
se você aceitar seu perdão, decidir viver como filho de Deus e ajustar suas emoções para adorá-Lo.
 E a consequência de amar este Deus será um coração obediente a Ele. Não tente obedecê-lo para
conseguir ama-lo. Ame-o acima de tudo, com todo o seu coração, e o prazer de obedecê-lo virá em seguida,
levando você a desfrutar de uma vida abundante com Jesus.

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
“Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos”.
(João 14:15)

MOTIVOS PARA ORAÇÃO:
Oremos:
 Pelas células e suas multiplicações.
 Pelos líderes.
 Pelos enfermos.
 Por Lucas Fonseca - que está fazendo Jocum no Acre – e agora se encontra em Arequipa-Peru. Onde
há muita bruxaria e idolatria.
 Por Jhonatas – por ele e pelos missionários que o acompanham pois estão passando por momentos
de muita opressão.

