
 

 

Na semana passada falamos sobre as 

bênçãos que recebemos ao aceitarmos Jesus em 

nossas vidas. Já na nossa palavra de hoje 

iniciaremos com uma pergunta para reflexão: 

“Nós falamos mais com a nossa boca ou com 

nossas atitudes?”  

É importante entendermos que com 

certeza as nossas atitudes falam mais alto do que 

as nossas palavras. E, por isso é muito 

importante examinarmos a nós mesmos 

diariamente para verificar se a nossa conduta 

tem a ver com os nossos discursos. Lembre-se 

sempre que não basta falar sobre amor, temos 

que viver o amor. 

Assim, partindo deste pensamento, vamos 

conversar hoje sobre 5 ATITUDES DE UMA 

PESSOA QUE VERDADEIRAMENTE AMA 

O PRÓXIMO de acordo com Romanos 12 

(leiam este capítulo): 

 

1ª Atitude: Sinceridade (Rm 12.9) - A 

pessoa que ama o próximo de verdade não usa 

máscara, mas é sincero. 

Entenda que amar alguém é ter lealdade e 

dizer a verdade a respeito de nós mesmos. É 

importante dizermos que pessoas amam pessoas, 

apesar de seus defeitos, ninguém ama uma 

máscara. O autor de livros John Stott escreveu 

algo importante sobre isso: “A verdade é dura se 

não for suavizada pelo amor. E o amor é mole 

se não for fortalecido pela verdade. Precisamos 

dessa combinação exata de verdade e amor”. 

 

2ª Atitude: Honra (Rm 12.10) 

Observemos que quando amamos preferimos dar 

mais honra aos outros a buscar honra para nós 

mesmos. Todo pai gosta de honrar o seu filho. 

Isto porque o amor do pai é fraternal. O texto de 

Romanos 12.10 bem nos diz que devemos 

dedicar, aos outros, este tipo de amor fraterno 

que nos leva a honrar os outros. 

 

3ª Atitude: Servir (Rm 12.11-13) - Servir 

ao nosso Deus é maravilhoso, pois é muito bom 

servir aquele que nos deu a vida eterna e nos dá 

a cada dia a provisão que necessitamos. 

 

 

Mas servir ao próximo é um desafio para 

todos nós, porque a nossa tendência natural é 

alcançarmos uma posição em que apenas 

queremos ser servidos. Contudo, a pessoa que 

verdadeiramente AMA é um servo de todos. 

 

4ª Atitude: Abençoar (Rm 12.14-16) - A 

pessoa que ama, não tem o desejo de querer o 

mal para os outros, mas deseja o bem para o seu 

próximo. E, não importa quem seja a pessoa, se 

o maltratou ou não, quando amamos temos o 

desejo de abençoar. 

Quando amamos de verdade não temos o 

desejo de ver o mal em ação (maldição), mas o 

bem em ação (bênção). 

 

5ª Atitude: Pacificar (Rm 12.17-21) - É 

necessário que nós sejamos sempre 

pacificadores, pois isso demonstra que amamos 

de verdade. 

Entenda que o problema de não ser 

pacificador é o desejo de fazer justiça com as 

próprias mãos e retribuir o mal com o mal. 

Lembre-se que o amor não é vingativo, é 

perdoador. E, quando entendemos isso, iremos 

reagir positivamente em uma situação negativa. 

 

CONCLUSÃO - Aqui em nossa Igreja 

AD Madureira o nosso Pastor tem nos ensinado 

sobre a importância em verdadeiramente 

amarmos e cuidarmos de pessoas, pois a nossa 

visão é sermos uma grande Igreja não por 

números, mas para cumprir o IDE do Senhor 

Jesus e anunciar o evangelho e amar a Deus e as 

pessoas, cuidando bem e as discipulando. 

Afirme isso com convicção: “Nós fomos 

chamados para amar pessoas e cuidar bem 

delas, pois somos uma Igreja apaixonada por 

Deus e por pessoas”. 

Assim, lembremos sempre que o nosso 

modelo de amor não são as pessoas que 

conhecemos aqui na terra, mas Jesus Cristo. Se 

neste momento de nossas vidas não estamos em 

condições de amar as pessoas, peçamos a Deus 

para nos dar esta capacidade de amar. 

 

             
           

 

   
                  

 

Atitudes de uma pessoa que pratica o amor! 

Versículo da semana: 
“Alegrai-vos com os que se alegram;  

e chorai com os que choram.” 

 Romanos 12:15 

Semana de 26 de Novembro à 

02 de Dezembro de 2018. 

 


