
 

 
 

40 DIAS COM PROPÓSITOS |  
VOCÊ FOI PLANEJADO PARA AGRADAR A DEUS 
 
Dia 16 | O que realmente importa 
 
 

PALAVRA 
 

“Pois toda a lei pode ser resumida neste único mandamento: “ame o seu próximo              
como a si mesmo”. Gálatas 5.14 (NVT) 

 
No contexto do verso acima, Paulo orienta os gálatas que a fé em Cristo não deve estar                 
relacionada a ritos, mas sim ao amor. O amor é o fundamento da fé cristã. De tudo que                  
possamos realizar, conhecer e ministrar pela fé sem amor é apenas barulho, esta é a               
fundamentação de 1Coríntios 13. Deus é a fonte de amor, sendo que não é apenas um                
atributo dele, mas sim sua essência, ele é o amor (1Jo 4.8). O amor de Deus foi                 
expresso por nós quando ainda éramos seu inimigo, mas ainda assim, ele decidiu se              
envolver e estabelecer relacionamento conosco, enviando Jesus para morrer em nosso           
lugar (Rm 5.8). Amar é dar a vida (I Jo 3.16-18). No entanto, estabelecemos cada vez                
mais relações superficiais e casuais, sem comprometimento, ou, ainda substituímos          
aquilo que deveríamos ser para as pessoas pelas coisas que podemos proporcionar, isto             
é ilusão. No livro Uma vida com Propósito, Rick Warren afirma que a melhor expressão               
de amor é o tempo, portanto dedique-se. Jesus nos pede um nível de comprometimento              
nas nossas relações quando diz: ame seu próximo como a si mesmo ( Mc 12.31). Amar                
não é uma escolha para quem conhece a Deus, é um mandamento. Assim quando nos               
aproximamos do Altíssimo é impossível ficar indiferente ao amor, aliás Cristo disse que             
seríamos conhecidos como discípulos se de fato amássemos uns aos outros (Jo 13.35).             
Diante dessas palavras, o nosso modo de viver é desafiado a uma ressignificação, amar              
as pessoas verdadeiramente para que sejamos seguidores de Cristo.  

 
Memorize: Para que a mensagem de Gálatas 5.14 seja fixada em seu coração, faça uma               
gravação de voz em seu celular e ouça enquanto executa suas atividades. 
 

 
 

ANOTAÇÕES  
 Responda as perguntas abaixo em seu caderno de devocional. 
 
1. Releia Gálatas 5.14. Você já fez algum ato de amor ao seu próximo? Se sim,                
relacione as lições aprendidas com esta  experiência. 

 



 

 
2. Relacione os versículos abaixo com as atitudes que somos levados a fazer por amor. 
 
A – 1Pedro 4.8                         (  ) Perdoa 
B – Hebreus 13.1-2                  (  ) Serve 
C – Provérbios 17.17               (  ) Auxilia 
D – Gálatas 5.13                      (  ) Hospesda  
 
3. Após refletir sobre o tema, quais são as principais dificuldades encontradas por você              
para desenvolver amizades  arraigadas no amor? 
 
4. Honestamente, será que os relacionamentos são minha primeira responsabilidade?          
Como posso me assegurar que sejam? (Extraída do livro) 
 

 

 
PRÁTICA 
 
A palavra de 1Coríntios 13.13 nos adverte que o maior dom que é o amor. Desse modo,                 
precisamos deixar marcas de amor na vida das pessoas, então escolha entre as opções              
abaixo aquela que lhe for mais desafiadora. 
 
( ) Eu decido encontrar alguém que enfrenta alguma dificuldade e encorajá-lo. 
 
( ) Eu decido fazer uma refeição com minha família ou amigos e estabelecer um diálogo                
mais duradouro a fim de que se sintam amados e assistidos pela minha presença. 
 
 

 

 
ORAÇÃO    
 
Louve a Deus pela expressão de amor dele por nós através do sacrifício de Jesus. Peça                
ao Senhor que ajude a amar em atitude e em verdade, conforme I João 3.18. 

 

 


