
¤ 1º FRUTO | A M O R 

O amor introduz a lista de virtu-
des desse fruto, o amor é sem dú-
vida a fonte originária das demais 
virtudes. É o caminho mais exce-
lente para ser trilhado pelo cristão. 

“A ninguém devais coisa al-
guma, a não ser o amor com 
que vos ameis uns aos ou-

tros.”  Rm 13:8

O amor como fora designado por 
Paulo carrega várias características: 
“Quem ama é paciente e bondoso. 
Quem ama não é ciumento, nem or-
gulhoso, nem vaidoso. Quem ama 
não é grosseiro e nem egoista; nem 
fica irritado, nem guarda mágoas. 
Quem ama não fica alegre quando 
alguém faz alguma coisa errada, 
mas se alegra quando alguém faz o 
que é certo. Quem ama nunca de-
siste, porém suporta tudo com fé, 
esperança e paciência.”

O amor de Deus a que este texto 
se refere, não é Eros (amor motiva-
do pelo desejo sexual); nem filéo 
(amor fraterno, onde existe uma 
troca. Ex.: eu amo meu irmão e ele 
me ama). E sim, ÁGAPE (amor in-
condicional sem esperar nada em 
troca).

¤ O AMOR NÃO FINGIDO 
Rm 12.9

Amar é querer o melhor para a 
pessoa amada. Quem ama, se pre-
ocupa com a pessoa amada e faz o 
que estiver ao seu alcance, para que 
essa pessoa seja feliz.

Inegável que a palavra amor é 

uma das palavras mais prostituídas 
de que se tem notícia. Os avarentos 
tem um “amor” doentio pelo di-
nheiro. 

Amar é dar maior importância à 
felicidade da pessoa amada do que 
à própria felicidade. A satisfação de 
quem ama é ver e sentir a felicidade 
da pessoa amada. 

¤ O AMOR DE DEUS 

Porque Deus amou o mun-
do de tal maneira que deu 
o seu Filho unigênito, para 
que todo aquele que nele crê 
não pereça, mas tenha a vida 

eterna. Jo 3.16

DEUS NOS AMA independente 
de RAÇA (mulher samaritana - 
Jo4.9), SEXO (mulher em flagrante 
adultério - Jo 8.4), POSIÇÃO SO-
CIAL (pobre recebe o evangelho - 
Mt 11.5 / cego clama por misericór-
dia - Mt 20.30,31 / a cura do oficial 
do rei - Lc 7.9);

“Mas Deus prova o seu amor 
para conosco, em que Cristo 
morreu por nós, sendo nós 

ainda pecadores.”  Rm 5.8

“Se guardardes os meus 
mandamentos, permAnece-
reis no meu amor...”       Jo 15.10

“Quem nos separará do 
amor de Cristo? A tribu-
lação, ou a angústia, ou a 
perseguição, ou a fome, ou a 
nudez, ou o perigo, ou a espa-

da?”  Rm 8.35

¤2 HISTÓRIAS DE AMOR:
- LC 15.20 - FILHO PRÓDIGO

- LC 10.33 - BOM SAMARITANO

¤ AMAR SEUS INIMIGOS

“Amai a vossos inimigos, fa-
zei bem aos que vos odeiam. 
Bendizei os que vos maldi-
zem, e orai pelos que vos ca-
luniam. Ao que te ferir numa 
face, oferece-lhe também a 
outra; e ao que te houver ti-
rado a capa, nem a túnica re-
cuses; E dá a qualquer que te 
pedir; e ao que tomar o que é 
teu, não lho tornes a pedir. 
E como vós quereis que os 
homens vos façam, da mesma 
maneira lhes fazei vós, tam-

bém”. Lc 6.27-35

Lembre-se: Todos estamos pre-
parados para agir; porém não para 
REAGIR. Na reação, revelamos a 
nossa real natureza. Por isso deve-
mos reagir em amor.

Temos de amar a todos: os que 
nos amam ou nos odeiam. JESUS 
jamais nos pediria algo que não 
fosse possível, por isso, não  é na 
nossa força, mas é por meio do po-
der do ESPIRITO SANTO.

_______________________________

¤ TAREFA DE CASA ¤ 

surpreenda as pessoas AO SEU 
REDOR AO LONGO DA SEMA-
NA - com reações de amor.

 FRUTO DO ESPÍRITO
“Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse 
amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que 
tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciên-
cia, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os 

montes, e não tivesse amor, nada seria.” 1 Co 13.1-3
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