
1. Oração 
2. Leitura Bíblica: Gálatas 5. 22- 23
3. Introdução:
 Neste texto, Paulo mostra o grande contraste que existe entre 
quem vive na carne e quem vive no Espírito. Sabemos que aquele que se diz 
“cristão” é nascido do Espírito, como o próprio Senhor Jesus relata a 
Nicodemos no texto de João 3. 5- 6: “Em verdade, em verdade vos digo: 
quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de 
Deus. O que é nascido da carne é carne; o que é nascido do Espírito é 
espírito”. Desse modo, como identificamos se somos nascidos do 
Espírito? Por meio do fruto descrito nesse texto. Um aspecto é claro do 
texto em tela é que o fruto é único. Muitos acham que as características 
descritas sobre este fruto são separáveis, que, se você tem um ou outro, 
você é nascido de novo. Não, irmão! Não se iluda! Todos os elementos 
compõem um único fruto. 
 A partir de hoje, veremos cada uma das partes deste fruto que 
devem maracar a vida do cristão.

4. Amor (            – ágape – amor fraterno, de irmão, afeição, boa 
vontade, benevolência)
 A palavra grega “ágape”, traduzida por amor, inclui o amor a Deus 
e ao próximo. Paulo o coloca como a primeira parte do fruto por causa de 
sua força e de sua importância, pois “Deus é amor” (1 Jo 4. 8). Tudo o que 
o Senhor faz mostra o Seu amor pela humanidade. A maior prova do Seu 
amor pelo homem foi mandar Jesus à Terra para sofrer e morrer por nós. O 
apóstolo João escreveu: “Por meio disto se revelou o amor de Deus em 
nosso caso: Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que 
ganhássemos a vida por meio dele. O amor consiste no seguinte: não 
que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou seu 
Filho como sacrifício propiciatório pelos nossos pecados” (1 Jo 4. 9- 
10). Por meio desse ato de amor, podemos ter o perdão dos nossos 
pecados e uma esperança maravilhosa para o futuro.
 Paulo escreveu em Ef 5. 1- 2: “Tornem-se imitadores de Deus, 
como filhos amados, e continuem andando em amor, assim como também 
o Cristo nos amou e se entregou por nós”. Andar em amor significa mostrar 
essa qualidade em todos os aspectos da vida. E não basta só amar de 
lábios. João escreveu: “Filhinhos, devemos amar não em palavras nem
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     com a língua, mas em ações e em verdade” (1 Jo 3. 18). Mostramos 
amor sendo pacientes, bondosos, perdoando as pessoas... A Bíblia diz: 
“Assim como o Senhor os perdoou liberalmente, vocês devem fazer o 
mesmo” (Cl. 3. 13).
 Quem ama a Deus crê em seu filho como único salvador e 
mediador, segue Sua Palavra e pratica-a. Este ser que ama tem prazer de ir à 
casa do Senhor para adorá-lo, ama a comunhão, tem intimidade com Deus, 
busca a verdade e foge de heresias... Quem ama a Deus ama o seu próximo, 
oferece ajuda, perdoa, compadece-se e é amigo, independentemente do 
que o outro possa lhe oferecer... Quem ama chora e se alegra com o 
próximo, anda mais uma milha, levanta o outro quando ele cai e sempre 
tem uma palavra de consolo para oferecer ao abatido. 
 É sempre bom olharmos para dentro de nós mesmos, a fim de que 
a Luz do Espírito Santo ilumine o nosso interior e vejamos se temos agido e 
pensado com amor. O Senhor Jesus afirma “Nisto conhecerão todos que 
sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros” (Jo 13. 35). 
Evidenciemos!

5.Finalizando...
 1) Elabore com a sua família uma estratégia para 
demonstrar amor por alguém (pode ser uma ligação, um envio de 
uma foto demonstrando amizade, um e-mail, uma mensagem de 
WattsApp, um recado nas redes sociais, uma ajuda financeira... E 
faça ainda hoje ou amanhã); 
 2) Orem: Peça a Deus para quebrantar o seu coração e aumentar 
o seu amor por Deus e pelo próximo;
 3) Declarem o seu amor da seguinte forma: 
 - famílias com mais de dois integrantes: faça uma declaração 
de amor a todos os que participaram do momento devocional (todos 
devem ouvir);
 - famílias com dois integrantes: faça uma declaração de amor 
um ao outro (seguida  de um forte abraço e, caso sejam um casal, de um 
beijo romântico);
 - devocional individual: reflita a respeito do amor de Deus por 
você e avalie se você  tem demonstrado adequadamente o seu amor a Ele;
 4) Tire uma foto dos que participaram desse devocional e 
publique em suas redes sociais com a legenda:  

#CatedralPresbiteriana e #vivendoemamor. 

 

facebook.com/catedralrio catedralriocatedralrio.org.br

5) Conclusão
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