COMUNIDADE EVANGÉLICA CRISTO VIVE

AMOR E FÉ: A PORTA DA VIDA E TERNA!
Só tem fé de Deus quem ama o amor de Deus.
1 Corintios 13: 1-2 “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 ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que
transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria”.
Seguir os princípios da Palavra de Deus nos torna pessoas segundo o coração do Pai, e faz com que
as bênçãos Dele nos alcancem.
O caminho que devemos percorrer para que nossa fé seja ativada no mundo espiritual é o caminho do
AMOR.
Quando amamos temos como conseqüência, a graça de Deus transbordando abundantemente em
nossas vidas.
O nosso relacionamento com Deus leva-nos a esfera da fé.
Romanos 8: 28 diz “Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus”.
1 João 5: 1-5 “TODO aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus; e todo aquele que
ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos
de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de
Deus: que guardemos os seus mandamentos; e os seus mandamentos não são pesados. Porque
todo o que é nascido de Deus vence o mundo; e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé.
Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus?”
1) Conhecendo o amor de Deus pela geometria da cruz: O amor tem que ser vertical e
horizontal, ou seja, vertical; na pratica do amor para com Deus e horizontal; na pratica com o
seu próximo. Marcos 12: 30-31 “Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e
de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças; este é o
primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti
mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes.
2) Jesus Cristo o maior símbolo de amor: Para amar é preciso se abdicar de si mesmo,
como Cristo fez. Filipeses 2: 1-11 “PORTANTO, se há algum conforto em Cristo, se
alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis
afetos e compaixões, Completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo
amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por
vanglória, mas por humildade; cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não
atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos
outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus,
Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, Mas esvaziou-se a
si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens; E, achado na
forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte, e morte de cruz.
Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o
nome; Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra,
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e debaixo da terra, E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o SENHOR,
para glória de Deus Pai.”
3) O amor esta ligado ao perdão: Nós só podemos dizer que amamos alguém , quando somos
capazes de perdoar a suas ofensas. Mateus 6: 12 “E perdoa-nos as nossas dívidas, assim
como nós perdoamos aos nossos devedores”; 1 João 4: 7 “Amados, amemo-nos uns aos
outros; porque o amor é de Deus; e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a
Deus”.
4) É possível amar sem perdoar?: O amor não compartilha com o ódio, ou amamos ou
odiamos. 1 Corintios 13: 4-8 “O amor é sofredor, é benigno; o amor não é invejoso; o amor
não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os
seus interesses, não se irrita, não suspeita mal; Não folga com a injustiça, mas folga com a
verdade; Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha; mas
havendo profecias, serão aniquiladas; havendo línguas, cessarão; havendo ciência,
desaparecerá”
Gálatas 5:6 – “Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum;
mas sim a fé que opera pelo amor.“

