ESTUDOS PARA PGS - IBBR

ENCONTRANDO O AMOR.
LEIA I JOÃO 4: 7 a 21
16 Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse
amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em
Deus, e Deus nele.

INTRODUÇÃO
O conceito de amor na Bíblia é bem diferente daquele encontrado nas músicas
de SERTANEJO que se cantam por aí.. Um amor muito diferente deste amor
que foi revelado DE FORMA SACRIFICIAL NA CRUZ. Será que você nunca
percebeu que há algo INSEGURO e INCERTO neste amor que é cantado por
aí ? Em nome de um AMOR ( MUITO ESQUISITO ) – As pessoas se usam –
Se vendem – SE TROCAM - Se prostituem – SE MALTRATAM – SE MATAM.
Na maioria das vezes em que a PALAVRA AMOR é descrita nessas músicas –
há também algum tipo de MAL ACONTECENDO. Deus criou SERES
RELACIONAIS. E SERES QUE DEVERIAM PAUTAR AS SUAS VIDAS E
SUAS CONDUTAS EM SANTIDADE. O pecado trouxe para as relações
INTERPESSOAIS – E DE FORMA MUITO VISÍVEL HOJE – a destruição das
emoções pelo DESAMOR.

DESENVOLVIMENTO
•

Amor ÁGAPE

Os evangelhos usam este termo ÁGAPE para definir o amor. Quando
perguntado qual era o maior mandamento, Jesus disse:
Amai (ágape) ao senhor vosso Deus com todo vosso coração e com toda
vossa alma e com toda vossa mente. Este é o primeiro e maior de todos os
mandamentos. E o segundo é: Amai (ágape) vosso próximo como a vós
mesmos. Toda a lei e os Profetas residem nestes dois mandamentos. Mat,
22:37-41.
No sermão do monte : "Ouvistes dizer: 'amarás (ágape) teu irmão e odiarás teu
inimigo', mas eu vos digo: amai (ágape) vossos inimigos, fazei o bem aos que
vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e maltratam, pois deste
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modo sereis filhos de vosso Pai nos céus, aquele que faz com que o sol se
levante sobre o mau e sobre o bom, e faz chover sobre o justo e sobre o
injusto. Se amais apenas aqueles que vos amam, que recompensa tereis?"
Os escritores do NOVO TESTAMENTO descreveram geralmente o ágape,
como este amor apresentado por JESUS , como uma expressão do amor que é
incondicional e voluntário, isto é, não discrimina, não tem nenhuma précondição, e é algo que se decide fazer voluntariamente

ENCONTRANDO O AMOR
1 - O amor de Deus não sofre influência externa
O amor de Deus é livre, espontâneo e sem algo nos sujeitos que O faça amálos I João 4:10,19.

2 - É imutável
Por Deus ser imutável , seus atributos também são. O que significa que ele
NÃO SOFRE OS TRANSTORNOS que o DIABO apresenta NAS CANÇÕES
DE SERTANEJO . O diabo é assim... Ele faz você acreditar que o PRAZER
será SUFICIENTE... Te coloca numa cilada, depois ele promove um ESTRAGO
na vida da pessoa.

3 – Seu amor é gracioso - João 3:16; I João 4:9.
O amor de Deus pede uma expressão – A EXPRESSÃO DO AMOR DE
CRISTO É GRAÇA. Essa expressão da graça é manifesta num resultado
conforme já mencionamos aqui em Rom 8:35-39. A maior expressão do amor
de Deus é Cristo (I João 4:9). Por ter dado Cristo para morrer em seu lugar.

CONCLUSÃO
ILUDIDOS E DESILUDIDOS também se encontram numa igreja. Bem perto
de JESUS. Eles não estão apenas na mesa de um bar. Não estão só
jogando conversa fora e cantando essas músicas doidas.
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ILUDIDOS E DESILUDIDOS no amor. São amados de JESUS. Você agora,
não ignora o amor de Deus. Sabe AGORA QUE ESTE AMOR precisa agora
HABITAR O SEU CORAÇÃO.
Apesar de estar completamente FRUSTRADO OU FRUSTRADA com um
AMOR PASSAGEIRO - PRECISA ENTÃO – PEDIR PERDÃO A DEUS por ter
se afastado tanto do amor de CRISTO.

PERGUNTAS PARA REFLEXAO:
1. O que diria a alguém completamente desiludido pelo “FALSO AMOR”
que o mundo apresenta ?
2. Já CONHECE – VIVE E MANIFESTA ESTE AMOR ?
3. Está sendo desafiado a MANIFESTAR o amor ÁGAPE diante de uma
situação ?
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