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INTRODUÇÃO

Nesta série de estudos sobre caráter e integridade, tão necessária à luz do que tem a acontecido no Brasil em termos de 
desonestidade e corrupção, já estudamos sobre pureza, honestidade e verdade. Hoje vamos encerrar a série abordando o 
tema “amor”.

Pode parecer estranho, à principio, abordarmos este assunto agora, mas de fato, tem tudo a ver. A verdade é que a falta de 
amor a Deus e ao próximo, que também pode ser chamada de egoísmo crônico,  tem sido apontada como a causa principal 
de tanta maldade, exploração, abusos, mentira, impureza e violência. Quem ama mesmo nunca enganaria, nem mentiria, 
exploraria ou feriria o seu semelhante. 

Quebra-gelo:

Promova uma discussão sobre as causas principais da corrupção, do aumento da criminalidade e da violência, da cultura 
da desonestidade e do prazer e ganho pessoal a qualquer custo. Algumas perguntas que poderão ajuda-lo:

1. Como você definiria a expressão “egoísmo crônico”?

2. Como correlacionar egoísmo com corrupção, por exemplo?

3. Tente imaginar uma dia inteiro movido só pelo amor a Deus e ao próximo. Absolutamente tudo o que fizesse seria 
movido só por atitudes e gestos de amor. Como seria este seu dia? Dá para exemplificar?

4. Agora tente imaginar o oposto: um dia inteiro movido só pelo egoísmo. Como seria? Tente comparar com o exem-
plo anterior. 

5. Nos dias de hoje, o que está dominando: amor ou egoísmo? 

DESENVOLVIMENTO

Leitura bíblica: 

Eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego 
pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: 
“Você está vendo alguma coisa? “ Ele levantou os olhos e disse: “Vejo pessoas; elas parecem árvores andando”. Mais uma 
vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos, e sua vista lhe foi restaurada, e ele 
via tudo claramente. (Marcos 8:22-25)

Esse parece ser o problema do nosso mundo intoxicado de egoísmo crônico: Não vemos as pessoas com clareza e tratamos 
os seres humanos com se tivessem a mesma importância que uma árvore. Mas Jesus veio para mudar o nosso coração e a 
nossa visão. Quando Ele nos alcança e nos toca, somos transformados. Recebemos um novo coração e uma nova maneira 
de enxergar a vida e as pessoas. O que antes era impossível, como ver, amar, perdoar, ser puro, ser diferente da maioria, 
agora nós podemos fazer. A salvação em Jesus Cristo é a solução e a única esperança para a nossa vida e, através do nosso 
testemunho e de uma multiplicação contagiante, para toda a humanidade.  

1. Enxergando com os olhos de Deus. A tendência do homem moderno é ver as pessoas como ganhadoras ou perdedoras, 
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vitoriosos ou incapazes, bonitos ou feios, úteis ou inúteis, lúcidos ou desequilibrados. Mas Deus não é assim. Para ele os 
perdedores são tão importantes quanto os vencedores; os russos, os líbios, os chineses e os hispânicos são tão importantes 
quanto os brasileiros ou qualquer outra nacionalidade. Deus ama os detentos tanto quanto os empresários, os universitários 
ou os mendigos. Todos os seres humanos são amados por Deus e todos são convidados a receber a salvação mediante 
a cruz de Jesus Cristo. Deus está chamando todos os homens para fazerem parte de sua família. Isso significa que todos 
com os quais cruzamos em nossos caminhos são nossos irmãos em potencial. Quando compreendemos estas verdades e 
começamos a enxergar as pessoas com os olhos de Deus, começamos a tratar a todos com genuíno e natural amor.

Portanto, da próxima vez que pensar em fazer uma grosseria com alguém só porque ela é um garçom, sua empregada 
doméstica, um manobrista, ou alguém qualquer, lembre-se: ninguém é um “qualquer”. Todas as pessoas são preciosas para 
Deus. Como cristãos, seguidores de Cristo, jamais poderemos destratar, descartar, desconsiderar, explorar, prejudicar ou 
machucar qualquer pessoa em qualquer situação. Porque todos são importantes aos olhos de Deus. O que Deus espera é 
que amemos o próximo como amamos a nós mesmos (Mateus 22.39)  e que façamos com o próximo, qualquer um, o que 
queremos que os outros nos façam (Mateus 7.12). 

2. Sentindo com o coração de Deus. Só Deus sabe o que cada pessoa sente, sofre e luta porque ele pode ver o intimo de 
cada um. Jesus sabe o que nós sentimos porque ele se colocou em nosso lugar. E nós também jamais conseguiremos sentir 
o que as pessoas sentem se não fizermos um tremendo esforço para nos colocar na pele delas. Como nós nos sentiríamos 
se estivéssemos desempregados, com as prestações para pagar, aluguéis vencidos e sem condições de sustentar os filhos? 
Como sentiríamos se tivéssemos uma grave deficiência física, incapazes de levantar-nos ou vestir-nos sozinhos? Como me 
sentiria se estivesse divorciado, ou viúvo, ou se tivesse perdido um filho? 

A verdade é que nenhum de nós jamais enganaria, trataria mal, mentiria, trairia ou trapacearia se nos colocássemos do 
outro lado da história. Quem ama age com pureza de atitudes e de sentimentos, trata a todos com honestidade e sempre 
fala a verdade.  

3. Tratando os outros como Cristo nos trata. Quando oramos, o Senhor ouve atentamente cada palavra. Por que, então, não 
tratamos a esposa, os filhos, amigos e colegas da mesma forma? Quando nós erramos, Jesus nos perdoa, nos levanta e 
continua a tratar-nos com respeito e amor. Por que não agir da mesma forma? Os resultados seriam inacreditáveis. Haveria 
justiça e verdade em todas as nossas relações, os ambientes em que convivemos se encheriam de alegria e nossas igreja 
se encheriam de pessoas espantadas e atraídas por esta nova maneira de viver chamada amor ao próximo, que é sinônimo 
de cristianismo verdadeiro. 

4. Vivendo um amor radical. Jesus nos desafiou em Mateus 5.16: “Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que 
vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus”. Isso significa que somos diferentes do mundo. 
O mundo está em trevas e pratica as obras das trevas. Nós somos da luz e praticamos as obras de Deus. Vivemos segundo 
o padrão do Reino de Deus. E o padrão do Reino é radical. Jesus ensinou: “Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe 
também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a 
caminhar com ele uma milha, vá com ele duas” (Mateus 5:39-41). O que ele está dizendo aos seus discípulos, numa época 
tão ou mais complicada que a nossa em termos de opressão, é que o revide só serve para perpetuar e aumentar a maldade 
e a violência. Fazer algo errado porque todos fazem só fortalece o círculo vicioso. Deus sabe que é necessário o amor radical 
para se romper o ciclo da hostilidade e do egoísmos nas relações humanas e financeiras. Alguém tem que quebrar esta 
corrente do mal e Deus quer que este alguém sejamos nós, os que fomos alcançados por sua graça. Nada deixa uma marca 
mais profunda do que um ato ou um testemunho de amor radical. 

CONCLUSÃO

Infelizmente, não é isso o que percebemos no meio evangélico. Talvez sem perceber, agimos exatamente como o mundo 
age. Enxergamos as pessoas como árvores e a nós mesmos como o centro de tudo. Fazemos o que todo mundo faz, só 
que numa medida um pouquinho menor: somos um pouco menos desonestos, mentimos um pouco menos e somos um 
pouco menos impuros. E isso faz com que não sejamos plenos e felizes e nem causa impacto à nossa volta, porque não é 
amor radical por Deus e pelo próximo. 

Somos chamados a sermos totalmente puros, 100% honestos e falarmos sempre a verdade. Isso é amor a Deus e ao 



Igreja Batista Central de Belo Horizonte

próximo. E como nenhum de nós consegue fazer isso, só temos uma saída: corrermos para Jesus e pedir que ele nos toque 
uma, duas ou quantas vezes forem necessárias até que comecemos e enxergar, sentir e agir como ele agiria em nosso lugar. 
O nosso desafio está bem claro: 

Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis 
no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a 
palavra da vida. Assim, no dia de Cristo eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. 

(Filipenses 2:14-16)

Jesus afirmou que os cristãos são o sal da terra e a luz do mundo. Ainda que a maioria esteja se corrompendo e depravando 
cada vez mais, nós somos filhos de Deus puros e irrepreensíveis. Somente esta minoria numérica, os verdadeiros cristãos, é 
que podem preservar a humanidade de uma total deterioração e ao mesmo tempo apontar o caminho da salvação. Somos 
chamados a ser exemplo de caráter e a dar testemunho de vida abundante e íntegra, mesmo quando ninguém estiver 
olhando.

DESAFIO: 

Termine com um tempo de oração e arrependimento. Desafie sua célula a buscar a presença de Jesus continuamente para 
ser transformada. Conduza o grupo a um tempo de clamor por mudanças e por compromisso com a pureza, a honestidade, 
a verdade e o amor.
 

AVISOS:

•	 Na próxima semana, dias 03 a 07 de Agosto, teremos a nossa Semana do Clamor a Deus. Estaremos orando em 
dois horários: 6h30 às 8h00 e 20h00 às 22h00. Solicitamos que todos os líderes transfiram a sua reunião de célula 
para a IBC de modo a se jntar às outras células do seu dia de semana para oráramos ao Senhor. Venha e traga a 
sua célula. Vai ser tremendo. 

•	 Na sexta-feira, dia 07 de Agosto, realizaremos uma vigília de oração, de 20 às 24 horas.

•	 E não se esqueça que na outra semana, de 10 a 15 de Agosto, todos realizaremos o Dia do Amigo. Já está tudo 
planejado? Se não está, distribua agora as funções e encoraje sua célula a trazer amigos e parentes. Vamos ganhá-los 
para Jesus demonstrando um amor radical. 

•	 Antes de terminar a reunião, lance as frequências no Celula.in. É fácil, é rápido, é na hora. E é muito importante para 
todos nós. 

•	 Não se esqueça de convidar sua célula para participar dos cultos de celebração. Eles são fundamentais para um 
crescimento espiritual equilibrado e saudável.


