Lição de célula / 26 de novembro a 1 de dezembro

EM VERDADE E EM AMOR

INTRODUÇÃO
Verdade e amor parecem ser palavras divorciadas no mundo de hoje. Ou se é verdadeiro ou amoroso com alguém. As duas
coisas não se mostram possíveis. As pessoas não conseguem conceber a verdade em amor ou o amor em verdade. Para a
Bíblia Sagrada, contudo, as coisas não são bem assim.
Em sua segunda epístola, o apóstolo João, desde o início, conjuga o verbo “amar” em matrimônio com a verdade. Ele escreve
aos seus destinatários que os ama na verdade, assim como todos os que conhecem a verdade também os amam (v.1), e que
a graça, a misericórdia e a paz de Deus estariam com eles em verdade e em amor (v.3). Para o discípulo a quem Jesus amava,
a verdade e o amor são um casal muito bem aliançado, que anda de mãos dadas.

DESENVOLVIMENTO
Da leitura de 2João, podemos extrair três afirmações e três exortações sobre a verdade e o amor.
I. Três afirmações
1. O amor deve estar baseado na verdade
“O presbítero à senhora eleita e aos seus filhos, a quem amo na verdade.” 2João 1a
João escreveu aos seus destinatários que os amava na verdade. Para o apóstolo, o amor deve estar baseado na verdade. Se
a verdade sem o amor pode ser cruel, o amor sem a verdade pode ser enganoso.
Pergunta: Em que situações do dia a dia podemos ser tentados a abrir mão da verdade em favor do amor?
2. O conhecimento da verdade deve levar ao amor
“E não apenas eu os amo, mas também todos os que conhecem a verdade – por causa da verdade que permanece em nós e estará
conosco para sempre.” 2João 1b-2
Não apenas a prática do amor deve estar baseada na verdade. O inverso também deve acontecer. Também o conhecimento
da verdade deve levar ao amor. Ou seja, toda prática (amor) deve estar baseada em uma teoria (verdade) e toda teoria
(verdade) deve resultar em uma prática (amor).
Pergunta: Quais são algumas das verdades que você conhece, mas ainda não pratica?
3. Verdade e amor são manifestações do caráter de Deus
“A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, seu Filho, estarão conosco em verdade e em amor.” 2João 3
A Bíblia diz que Deus é tanto verdade quanto amor. Jesus disse, em João 14.6, “eu sou [...] a verdade” e João escreveu, em
1João 4.16, “Deus é amor”. Verdade e amor são duas manifestações do caráter de Deus. Assim, Deus se relaciona conosco
a partir de sua verdade e de seu amor. Através da verdade, ele nos corrige e orienta. Do amor, nos aceita e consola. Tratase de uma relação equilibrada. Deus, enquanto nosso pai, não é nem autoritário (o exagero da verdade) nem paternalista (o
exagero do amor), mas um bom pai.
Perguntas:
•

Em seus relacionamentos, qual é a sua tendência: verdade ou amor?

•

Qual é a sua visão preponderante acerca de Deus: verdade, amor ou equilíbrio?

II. Três exortações
Se tanto a verdade quanto o amor devem fazer parte de nossas vidas e, além disso, fazem parte do caráter de Deus, três
consequências práticas disso, a partir de 2João, são:
1. Devemos andar na verdade
“Ao encontrar alguns dos seus filhos, muito me alegrei, pois eles estão andando na verdade, conforme o mandamento que
recebemos do Pai.” 2João 4
Andamos na verdade quando praticamos o que conhecemos sobre Deus e a sua vontade. Contudo, para praticarmos a
verdade, é necessário, antes, que a conheçamos. Assim, andar na verdade tem, como primeiros passos, conhecê-la.
Pergunta: Como você pode conhecer a verdade? Quais as oportunidades que a Central te oferece para isso?
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2. Devemos andar em obediência
“E este é o amor: que andemos em obediência aos seus mandamentos.” 2João 6a
A verdade não deve ser apenas conhecida, mas também praticada. E a palavra-chave para a prática da verdade é
“obediência”. Assim, além de andarmos na verdade, conhecendo-a, devemos andar em obediência, praticando-a.
Pergunta: Você se considera alguém com facilidade ou dificuldade para obedecer a ordens?
3. Devemos andar em amor
“Como vocês já têm ouvido desde o princípio, o mandamento é este: Que vocês andem em amor.” 2João 6b
Se andamos em verdade, devemos andar em obediência. Se andamos em obediência, devemos andar em amor. O amor é o
resultado da obediência à verdade. Ou seja, toda a prática do conhecimento de Deus resultará em ações de amor, seja para
com Deus ou para com o próximo. A Bíblia diz, em diversos textos, que a síntese de toda a lei divina é o amor.
Pergunta: Como você poderia andar em amor?

CONCLUSÃO
Verdade e amor são um casal que não deve ser divorciado em nossas vidas. Para experimentarmos uma vida cristã plena,
devemos conhecer a verdade em amor e praticar o amor na verdade.

MINISTRAÇÃO
Estabeleça o compromisso de se andar na verdade em amor e no amor em verdade, ou seja, de se investir em conhecimento
e se dedicar à prática.

AVISOS
Randy Clark
Nos dias 7, 8 e 9 de dezembro recebemos o Pr. Randy Clark, fundador e presidente do Global Awakening, na Central
Luxemburgo. O Global Awakening tem o objetivo de capacitar cristãos de todas as partes do mundo para reproduzir a obra
sobrenatural do espírito santo com o propósito de gerar um evangelismo de poder para cumprir a grande comissão. Será
um tempo de avivamento, cura e busca pelo sobrenatural de Deus. Você não pode perder!
Festa das células
A nossa próxima Festa das Células está chegando! Esperamos por você no dia 2 de dezembro, às 18h, para celebrar, adorar
e agradecer a Deus junto com toda a família Central. Participe!
Batismo
O último batismo do ano acontecerá dia 2 de dezembro na Sede Campestre. Participe desse grande momento e venha
apoiar nossos irmãos que também escolheram se tornar discipulos de Jesus.
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