
 

 

 

Expressando o amor através de atitudes 
 

Na primeira lição desta Série - As razões 

e as práticas do amor - falamos sobre as palavras 

que expressam amor e no início de nossa palavra 

de hoje queremos abrir a oportunidade para 

alguém do GF que deseja compartilhar algo que 

aconteceu em sua semana em que você tenha 

utilizado palavras de amor. 

Após sermos desafiados a falarmos 

palavras de amor, hoje vamos dar um passo a 

mais. Em 1 Jo 3:18 o Apostolo escreveu: 

“Filhinhos, não amemos de palavra nem de 

boca, mas em ação e em verdade”. Veja que 

apenas expressar o amor com palavras não basta, 

elas precisam estar acompanhadas de uma ação, 

atitude. 

E como a atitude nada mais é do que a 

pratica em si do amor, hoje em nosso GF vamos 

descobrir juntos as maneiras de como expressar 

esse amor. 

Líder, pergunte a todos os presentes 

“Como podemos edificar as pessoas através de 

atitudes? Quais são exemplos de atos de bondade 

que podemos praticar com as pessoas? ” (nesse 

momento líder deixe os membros interagir e 

promoverem várias ideias). 

São milhares de ações que podemos 

realizar para ajudar pessoas, como: 

 

- ajudar alguém a atravessar a rua; 

- doar sangue; 

- falar sobre Jesus algum amigo; 

- visitar um asilo; 

- visitar uma creche; 

- ouvir alguém que precisa ser ouvido; 

- servir em algum ministério em nossa 

igreja de forma voluntária; 

- enviar um presente para alguém 

especial; 

- convidar alguém para participar de um 

culto em nossa igreja, dentre outras infinitas 

atitudes. 

 

 

 

 

Não importa como, se é grande ou 

pequena, mas uma atitude, por mais simples que 

seja, quando feita com amor pode transformar a 

vida de alguém. E hoje como GF, vamos colocar 

o nosso amor em prática. Vamos desafiar cada 

membro a transformar as ações dessa semana em 

ações de amor. Isso mesmo! Não importa onde 

ou quando, você que faz parte de um grupo 

familiar, expresse o amor através das suas 

atitudes, seja ela qual for.  

Será um desafio diário ate o nosso 

próximo encontro, mas eu tenho certeza que 

quando for no próximo GF você terá lindos 

testemunhos para compartilhar e edificar a todos. 

Deus abençoe a sua semana! 

SEMANA 06 À 12 DE 

ABRIL DE 2020! 

“Filhinhos, não amemos de palavra nem 

de boca, mas em ação e em verdade” 

1 João 3:18 

QUEBRA-GELO: Cada um anota, em uma 
tira de papel, a qualidade que acha 
importante em uma pessoa. Em seguida, 
todos colocam os papéis no chão, virados 
para baixo, no centro da roda. Ao sinal do 
líder, todos devem pegar um papel e, em 
ordem, apontar rapidamente a pessoa que 
tem essa qualidade, justificando. 


