
 

 
 

A CASA QUE NÓS SOMOS 
 
Dia 4 | Agindo em amor 
 
 

PALAVRA 
 

“Filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros; demonstremos a             
verdade por meio de nossas ações. 1 João 3.18”(NVT) 

 
Cristãos, jovens e anciãos, são os destinatários desta primeira carta de João. Ele se              
dedica a mostrar que devemos crer e agir como discípulos de Jesus. O que              
conhecemos, pensamos e cremos devem estar alinhados com as nossas ações diárias.            
Será que o nosso discurso está de acordo com as nossas atitudes? Deus é luz (1.5) se                 
estamos em comunhão com ele, mas vivemos na escuridão, não praticamos a verdade             
(1.6). Obedecer a Palavra mostra que o amor que vem dele aperfeiçoa a vida, assim               
sabemos que estamos nele (2.5) e quem permanece nele deve viver como ele viveu              
(2.6). Não podemos perder de vista o mandamento “amem uns aos outros como eu amo               
vocês”. Ter o amor transformador de Cristo enraizado em nós influencia em tudo o que               
fazemos, reverbera no que faremos daqui uma hora bem como na eternidade. Somos             
capazes de mais que dizer que amamos, podemos ultrapassar barreiras e provar com             
atitudes aquilo que expressamos. Duas definições do verbo demonstrar chamam a           
atenção no dicionário: “provar através de raciocínio convincente” e “manifestar qualquer           
sentimento através de atitudes”. Portanto, devemos ser uma família que manifesta o            
amor de maneira prática, intencional e radical. Jesus provou o seu amor não com              
palavras, mas com ações (Rm 5.8). A Bíblia, em inúmeras passagens, nos incentiva a              
ter um comportamento adequado a fé que professamos como a ajuda aos necessitados             
(At 20.35 e Tg 2.15-16). Oração (Mt 9.38). Encorajar as pessoas (1Ts 4.18). Humildade              
(Rm 12.3 e Ef 4.2). Hospitalidade (1Pe 4.9). Proclamar benção (Lc 6.27-28). E claro,              
tudo de acordo com a motivação correta, uma força propulsora de vida, o amor. “Amem               
as pessoas sem fingimento. Odeiem tudo que é mau. Apeguem-se firmemente ao que é              
bom” (Rm 12.9). Sem fingimento significa sem dissimular sentimentos, sem ocultar as            
verdadeiras intenções. De fato, o amor passa a ser natural de uma pessoa com os frutos                
do Espírito Santo (Ga 5.22). Quem ama mostra que é nascido de Deus e tem               
relacionamento com o Pai (1Jo 4.7-8).  
 
 
 
Para memorizar divida o versículo em partes menores e repita-os em voz alta até ter               
decorado. 

 

 



 

ANOTAÇÕES  
 

1. Leia Leia 1 João 3.18 e Hebreus 10.24-25 e escreva no seu caderno como os               
versículos se relacionam e se complementam. 

 
2. Leia 1 João 3.16-17 e escreva o conceito bíblico de amor e um exemplo de               

demonstrar o amor na prática. 
  

3. Explore os versículos e descubra atitudes interligadas ao amor.  

 
4. Em 1 João 4.17-19 está escrito que nosso amor se torna mais perfeito a medida que                

permanecemos em Deus. Quais atitudes estão ao seu alcance para que você possa             
amar mais, melhor e sem medo? 

 
PRÁTICA 
 
[ ] Eu decido não apenas dizer que amo a pessoa ___________, mas demonstrar             
hoje por meio dessa atitude: __________________________.  
 
[ ] Eu decido esta semana aperfeiçoar a minha maneira de demonstrar amor no             
trabalho por meio das atitudes _____________, _____________ e ________________.  
 

 
ORAÇÃO   
 
Neste momento agradeça a Deus pela oportunidade de amar. Peça ao Senhor que             
ajude você a ter a postura de um verdadeiro cristão. Que o tempo investido no estudo da                 
Palavra de Deus, na oração e na adoração o capacite a amar mais e melhor.  

 


