Acima de tudo, porém, revistam-se do amor,
que é o elo perfeito”. Colossenses 3:14

SEMANA 23 À 29 DE
NOVEMBRO DE 2020.

O AMOR É QUE NOS LIGA!
Em nossa Igreja temos falado repetidamente
que a Igreja é a solução para os problemas deste
mundo.
A solução para os problemas que existem não
vai vir de Políticos ou de representantes da sociedade
em geral, pois a Igreja é a Esperança para o mundo.
E quando falamos nisso não se trata de
aceitação das ideologias deste mundo perverso, mas é
uma resposta confrontadora da Palavra de Deus a
todos os povos, tribos e nações.
A grande verdade que vivemos é que: o
Amor liga Deus a pessoas e também liga pessoas a
pessoas.
Vamos ler a Palavra em Colossenses 3.12-15
e aprender mais nesta palavra de hoje.
1. O Amor liga pessoas a Deus! (v. 12a);
Paulo sempre ensina que a origem dessa
escolha está em Deus, Ele nos selecionou desde antes
da fundação do mundo, não fomos nós que o amamos
primeiro.
Somos o povo escolhido de Deus, somos
santos e amados, sim selecionados de Deus para
sermos santos e tudo isso porque Ele nos amou
primeiro. Ele nos recebeu com alegria, nos acolheu e
nos amou com ternura.
Precisamos compreender que ao estarmos
ligados ao amor de Deus podemos nos amar uns aos
outros assim como Ele nos amou.
Esse Deus por causa de sua escolha em amor
está trabalhando em nós para que nos tornemos a
imagem e semelhança de seu Filho, que é a perfeita
expressão do Amor, aliás Ele é o próprio amor.
2.
O Amor liga pessoas as pessoas!
(vs. 12b a 15);
Antes de encontrar o amor de Deus você
poderia estar revestido de mágoas, ódio, iras,
sentimentos facciosos e coisas semelhantes, mas a
roupa do amor é outra, agora você está revestido de
um coração cheio de compaixão, cheio de bondade,
movido pela vontade de sempre fazer o bem ao seu
próximo.
Humildade é a outra peça da vestimenta
do amor. As pessoas que foram alcançadas pelo
amor de Deus têm uma opinião humilde de si
mesmo e reconhecem que são vulneráveis.

Para estas pessoas a Humildade inspira e o
orgulho desencoraja. Assim, dessa humildade brota
a mansidão que se junta a longanimidade, que é a
paciência longa, a perseverança na paciência,
pessoas assim não condenam rapidamente.
Lembremos o que ocorreu durante esta
pandemia: “muitas pessoas perderam empregos e
iniciou uma grande preocupação de todos de nossa
Igreja local de como poderíamos ajudar e neste
mesmo sentimento a nossa liderança iniciou a
campanha “servindo uma casa” e houve muitas
cestas básicas para serem distribuídas para muitas
pessoas em nossa cidade”.
Isso é obra de um coração cheio de
compaixão, de gente generosa e bondosa.
Quem ama oferece suporte, se oferece
para levantar o outro quando cai, ajuda o próximo
a carregar cargas pesadas.
Quem ama perdoa, o perdão é generoso,
não fica contando quantas vezes já perdoou, mas
concede perdão graciosamente e devolve ao que
errou a chance de começar de novo.
O amor é o elo perfeito, é o vínculo que
amarra, é o ligamento pelo qual os membros do
corpo de Cristo, a igreja, são unidos. O primeiro
efeito de quem recebe o Amor de Cristo é a Paz. A
paz interior promove a paz entre as pessoas, cria
um ambiente de segurança, pois é o estado
tranquilo de uma alma que tem certeza da sua
salvação através de Cristo, e por esta razão não
precisa temer nada.
Isso resulta em um coração cheio de
gratidão mesmo quando estamos passando por
momentos difíceis.

QUEBRA-GELO:
COMO
FOI
SUA
SEMANA? Deixe cada um contar como foi a
semana e compartilhem como está sendo o retorno
as atividades ou se nem mesmo houve qualquer
parada da atividade desenvolvida (vamos
testemunhar e celebrar a Deus por tudo que Ele
tem nos proporcionado).

