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Lição 7 
Trabalhar com Amor 

 
     Muitos rapazes assistiam à aula do António, mas ele estava a ter 
algumas dificuldades em ensinar. Ele preparava com cuidado as lições, e 
ensinava o melhor que podia. Esforçava-se a pensar em coisas interessantes 
para eles fazerem como parte da sua aprendizagem. Mas havia ocasiões em 
que eles não prestavam atenção. Muitas vezes eles comportavam-se de uma 
maneira diferente de como ele se comportava quando era rapaz. Eles diziam 
coisas que pareciam mostrar falta de respeito. Tudo isso preocupava o 
António. Ele ainda sabia, porém, que Deus o tinha guiado para este 
ministério. 
     Um dia durante a semana, o António estava a ler a Bíblia e a pensar 
sobre a aula. Enquanto lia João 13, notou que Jesus lavou os pés dos Seus 
discípulos. Então no versículo 34, ele leu o novo mandamento que Jesus 
deu aos Seus discípulos: eles deviam amar-se uns aos outros assim como 
Jesus os tinha amado. Embora o António tivesse lido estas coisas muitas 
vezes antes, agora ele compreendia de um modo diferente. Ele apercebeu-se 
de que o facto de trabalhar para o Senhor incluía outras coisas além de 
simplesmente usar o seu dom de ministério. Ele tinha que aprender a amar 
aqueles que servia, e isso incluía os alunos da sua aula. 
     Com o estudo desta lição, aprenderá mais sobre o tipo de amor que tem 
que ter como obreiro cristão. Descobrirá de onde vem este amor e quais os 
resultados que ele vai produzir na sua vida. 
 
Nesta Lição Estudará... 
O Amor Provém de Deus 
O Amor é Necessário 
O Amor Traz Resultados 
 
Esta Lição Ajudará a... 
Descobrir qual o tipo de amor que um obreiro cristão deve ter. 
Explicar porque o obreiro cristão precisa do amor de Deus na sua vida. 
Tomar a resolução de expressar o amor de Deus aos outros. 
 
O AMOR PROVÉM DE DEUS 
Objectivo 1: Aplicar à sua própria vida exemplos do tipo de amor que um 
crente deve ter. 
     Não precisamos de ler muito na Bíblia para descobrir que Deus tem 
mostrado o Seu amor por nós. 
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“Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que 
Ele nos amou a nós, e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos 
pecados” (1 João 4:10). 
 
     Não há nenhum amor maior do que o amor de Deus. O Pai ama tanto 
que Ele deu o seu próprio Filho. O Filho amou tanto que deu a Sua própria 
vida. Jesus não morreu pelos Seus amigos, mas pelos inimigos. Será que 
tem um amor maior do que este? “Mas, Deus prova o seu amor para 
connosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores” 
(Romanos 5:8). 
     Em Lucas 15:11-24, lemos uma parábola que Jesus contou de um jovem 
que gastou inutilmente a sua vida e o dinheiro que o seu pai lhe dera. Mas o 
pai ainda o esperava em casa. No dia em que o filho voltou para casa, o pai 
estava lá. Ele viu o filho antes dele chegar mais perto, e ainda o abraçou e 
se alegrou porque tinha chegado de novo a casa. 
     Porque é que Jesus contou esta parábola? Ele queria que soubéssemos o 
que Deus sente a nosso respeito. Deus não ama só os bonitos, os limpos, e 
aqueles que tentaram fazer o que é certo. O Seu amor é muito maior do que 
o amor humano, pois Ele é amor e ama todos. 
     Permita-me contar-lhe uma história verdadeira sobre um pastor que eu 
vou chamar de Pastor João. Alguns jovens começaram a assistir aos cultos 
na sua igreja. Eles estavam vestidos de uma maneira que o pastor não podia 
aceitar. Deixou-os vir, porém no seu coração ele não os amava. Eles eram 
diferentes. 
     Um dia quando João estava a orar, o Espírito Santo disse-lhe: “João, não 
amas estes jovens. Só amas aqueles que pensam como tu. Só amas aqueles 
que são semelhantes a ti.” 
     Estas palavras assustaram o pastor João. Ele ficou ajoelhado em oração 
por muito tempo. Não queria confessar a sua falta de amor por todos. Sabia, 
porém, que era verdade que não amava estes jovens. O pastor deixou que 
Deus transformasse o seu coração, e ele começou a desejar a presença 
deles. Ensinou-lhes a Palavra de Deus, e eles começaram a trazer os 
amigos. Todos se sentiam amados na igreja do pastor João. O amor de Deus 
alcançou-os porque o pastor João permitiu que Deus mudasse o seu 
coração. Deus amou aqueles jovens através de João. 
     O amor de Deus está no seu coração. Deus dar-lhe-á capacidade para 
amar aquele que está a perder a sua vida no pecado. Ele dar-lhe-á 
capacidade para amar aquele que está na prisão. Ele dar-lhe-á capacidade 
para amar qualquer pessoa.  
 
 



 44 

Para Fazer 
 

1. Escreva uma ou duas frases dizendo qual o aspecto do amor melhor 
exemplificado pelas seguintes: 
 
a) A descrição de Jesus em Romanos 5:8. ___________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
b) O pai em Lucas 15:11-24. _____________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
c) O homem chamado Pastor João. ________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
2. Talvez conheça algumas pessoas semelhantes a estas desta lição. 
Responda às seguintes perguntas: 
 
a) Quais os inimigos que eu devo amar? ____________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
b) Quais as pessoas diferentes de mim que eu devo amar? ______________ 
 
____________________________________________________________ 
 
c) Quais as pessoas que estão a perder as suas vidas no pecado às quais 
    devo amar? 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
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O AMOR É NECESSÁRIO 
Objectivo 2: Descobrir as razões mais importantes porque o obreiro 
cristão precisa de mostrar amor. 
     Deus deu aos crentes uma grande responsabilidade. Em Mateus 5, lemos 
estas palavras:  
 
“Vós sois o sal da terra... Vós sois a luz do mundo... Assim resplandeça a 
vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e 
glorifiquem a vosso Pai que está nos céus” (Mateus 5:13-14, 16). 
 
     Se a vida dos crentes não é diferente daquela dos descrentes, como é que 
o mundo vai ver Jesus? 
          O obreiro cristão é como uma amostra. A amostra é uma pequena 
parte da coisa inteira. Pode, por exemplo, tirar um bocado do pão inteiro 
para provar. O bocado é igual ao resto do pão. Quando o mundo nos 
observa, deve ver uma amostra da coisa verdadeira. Pode ser o único 
exemplo de Deus que algumas pessoas verão. Como é importante sermos 
semelhantes a Deus! 
     Quando os outros virem a luz, serão atraídos a Cristo, a Luz do mundo. 
Quando eles virem o Seu amor, serão atraídos a Deus, que é amor. Quando 
eles virem as coisas boas que faz, saberão que Deus está consigo e 
glorificá-Lo-ão (Mateus 5:16). 
     Não será sempre fácil assemelharmo-nos a Deus. Quando Jesus estava 
aqui na terra, não era fácil para Ele. O seu amor será provado. Nem sempre 
terá o desejo de “... vai com ele duas (milhas)” (Mateus 5:41); porém, se a 
andar, estará a mostrar o amor do Pai. 
     O nosso ministério transformará as vidas dos outros quando formos 
transformados pelo Espírito Santo. O amor verdadeiro agirá. Seremos 
atraídos para os necessitados quando estivermos prontos para ministrar às 
suas necessidades. O amor estende-se à área dessas necessidades. 
     Vamos resumir tudo da mesma forma: “Filhinhos, não amemos só de 
palavra, ou de aparência, mas em verdade, mostrando-o pelas nossas 
acções” (1 João 3:18*). 

Para Fazer 
 

3. Quais as frases que dão as razões mais importantes porque o obreiro 
cristão deve amar? 
a) O mundo precisa de um exemplo do amor de Deus. 
b) É muito difícil amar todos. 
c) O amor do obreiro cristão será provado. 
d) O verdadeiro amor atrairá as pessoas a Deus. 
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O AMOR TRAZ RESULTADOS 
Objectivo 3: Identificar a fonte e os resultados do amor do obreiro cristão 
pelos outros. 
     Se Cristo está em nós, o Seu amor também estará. Lembre-se daquilo 
que dissemos: quando Deus está em nós, Ele manifesta-Se pelas nossas 
acções. Ele estará em nós à medida que deixarmos que Ele Se expresse. 
     O amor de Deus estende-se até ao lugar onde o seu amor por si só não 
consegue ir. Deus amou-nos quando ainda éramos pecadores. O amor de 
Deus em nós amará os pecadores. Deus amou os Seus inimigos. O amor de 
Deus em nós amará os nossos inimigos. Deus amou aqueles que O 
rejeitaram (Lucas 23:34). O amor de Deus em nós amará aqueles que nos 
maltratam (Mateus 5:11-12). 
     Assim é possível amar todos. Podemos fazer isso quando deixarmos que 
o amor de Deus por eles se estenda através de nós. Este amor é para si. Fará 
muitas coisas que o seu próprio amor não vai fazer. 
 

Para Fazer 
 

4. Precisamos especialmente do amor de Deus para amar aqueles que 
a) nos amam.   e) nos mostram bondade. 
b) são pecadores.   f) nos rejeitam. 
c) são os nossos inimigos.  g) nos entendem. 
d) nos odeiam.    h) nos maltratam. 
 
     Como é maravilhoso para nós o dom do Espírito Santo! O Espírito Santo 
é derramado uma única vez na sua vida. O Espírito de Deus permanece 
consigo sempre. Jesus disse: “... e eu pedirei ao Pai que vos envie outro 
conselheiro, e este nunca vos abandonará” (João 14:16*). 
     Quando o Espírito vive em si Ele opera em si. Uma das coisas que Ele 
faz em si é produzir o fruto do Espírito. Esse fruto não é uma justiça própria 
da pessoa. Se ler Gálatas 5:19-21, vai ver como é o homem natural. O Fruto 
que o Espírito Santo produz é justamente o oposto disso. 
 

Para Fazer 
 

5. Leia Gálatas 5:22-23 e 1 Coríntios 13:4-7, e responda às seguintes 
perguntas: 
 
a) Qual destas escrituras dá nove qualidades que o Espírito produz? 
 
____________________________________________________________ 
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b) Qual destas Escrituras descreve pelo menos 15 maneiras em que o amor  
    age? 
 
____________________________________________________________ 
 
 
     Já observou que em 1 Coríntios 13:4-7, temos as maneiras em que o 
amor manifesta as qualidades mencionadas em Gálatas 5:22-23? Como é 
importante isso! Como é importante um obreiro cristão mostrar o amor de 
Deus! Como lemos: “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 caridade, nada seria”              
(1 Coríntios 13:2). 
     Quando Deus criou o mundo, fez com que todas as coisas se 
reproduzissem segundo o seu tipo (Génesis 1). Também isso é evidente na 
obra do Espírito Santo em nós. Ele produz o Seu fruto dentro de nós. Ele 
torna possível que amemos. 
 

Para Fazer 
 

6. Segundo 1 Coríntios 13:2, os dons de ministério: 
a) são inúteis sem o amor. 
b) não são relacionados com o amor. 
c) não são importantes. 
 
7. Indique a letra de cada frase certa. 
a) Os dons de ministério encontram-se em Gálatas 5:22-23. 
b) Se nos esforçarmos muito, a nossa bondade natural tornará possível que  
    amemos os outros assim como Deus nos amou. 
c) É a obra do Espírito Santo em nós que torna possível que amemos assim  
    como Ele nos ama. 
d) O verdadeiro amor vai atrair as pessoas a Deus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




