
 

 

 

Expressando o amor sacrificial! 
 

 

Na lição passada falamos sobre expressar 

o amor através de atitudes. Alguém gostaria de 

compartilhar alguma experiência ao grupo? 

E agora, após sermos desafiados a 

mostrarmos o amor através de atitudes, vamos 

falar sobre expressar o amor através de 

sacrifícios. 

O Apostolo João escreveu em seu 

evangelho 3:16: “Porque Deus amou o mundo 

de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, 

para que todo aquele que nele crê não pereça, 

mas tenha a vida eterna”. 

Perceba que a máxima demonstração do 

amor é fazer sacrifício em favor de outra pessoa. 

Foi isso o que Deus fez por nós ao dar Jesus para 

morrer em nosso lugar. 

Jesus disse: “Ninguém tem maior amor 

do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus 

amigos” (João 15:13).  

Além de palavra e atitudes, o amor para 

ser demonstrado de forma mais excelente precisa 

fazer sacrifícios. 

Você sabe o que é sacrifício? Sacrifício é 

algo que tem um custo muito alto. O Rei Davi 

sabia muito bem o significado de sacrifício: 

“...porque não oferecerei ao Senhor meu Deus 

holocaustos que não me custem nada...”. 

Davi queria dar a Deus algo que tivesse 

custo Mas como fazer sacrifício por alguém?  

Em Mateus 7:12 diz: “Portanto, tudo o 

que vós quereis que os homens vos façam, fazei-

lho também vós, porque esta é a lei e os 

profetas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir disso, o que você mais gostaria 

que as pessoas lhe fizessem em demonstração de 

amor? 

O desafio de Jesus para nós é para 

darmos às pessoas o que gostaríamos de receber 

delas. E você precisa entender que são muitas as 

possibilidades: afeto, perdão, uma segunda 

chance, paciência, um emprego, uma palavra de 

ânimo, uma ajuda financeira, um prato de 

comida... são varias as formas. 

E para a próxima semana vamos sair hoje 

de nosso GF desafiados a expressar um amor 

sacrificial a alguém. 

Busque em Deus uma forma para você 

fazer isso. E na próxima reunião 

compartilharemos uns com os outros com suas 

experiências. Deus abençoe sua semana! 

 

Para Refletir: 

1) Como, nesta próxima semana, você 

poderia demonstrar um amor sacrificial? 

 

 

 

SEMANA 13 À 19 DE 

ABRIL DE 2020! 

“Porque Deus amou o mundo de tal maneira 
que deu o seu Filho unigênito, para que todo 
aquele que nele crê não pereça, mas tenha a 

vida eterna”. João 3:16 

QUEBRA-GELO: Falem sobre o que esta 
acontecendo no mundo sobre o COVID-19. 
Peçam para compartilharem informações e 
as precauções que estão tomando. E ao 
final, faça uma oração para Deus nos 
guardar e curar aqueles que foram 
afetados. 


