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A sobriedade no Amor

A sobriedade no Amor
A graça de Deus é o resultado do Seu amor por nós, pois ainda que não
merecemos nada, por amor Ele nos faz grandes coisas. É a ação do amor
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verdadeiramente através do conhecimento da palavra, e assim purificado por
ela, aí então eu consigo amar de verdade um amor fraternal não fingido.

verdadeiro. A GRAÇA nos traz SOBRIEDADE em um mundo tão perdido e com
muitas ilusões. Por isto vamos ver hoje nesta maravilhosa carta, como não ser
iludido pelas coisas do mundo ao nosso redor.

1 – O que é amor Fraternal para você?

3 – Você acredita que o Amor pode durar para sempre?
A nossa regeneração não foi feita por algo corruptível, ou que acaba, mas que
permanece para sempre. Através do versículo 23 entendemos que o amor
supera esta vida, que o amor fraternal supera esta vida. Pedro diz que a carne

No versículo 22 temos uma clara visão sobre o amor fraternal sincero. Como

é corruptível ou que morreremos um dia, mas que nosso amor uns pelos

amar as pessoas, como amar os nossos irmãos e como amar nossos inimigos.

outros permanecera para sempre. Fomos escolhidos por Deus por amor,

Se conhecermos a palavra de Deus, seremos purificados na obediência a

fomos regenerados por Deus por amor, fomos chamados para viver este amor

verdade e o amor fraternal intenso e não fingido se torna real em nossas

fraternal não fingido, pois a palavra de Deus permanece para sempre sobre

vidas.

nós e em nós.

2 – Na sua opinião o Amor é mais ação ou emoção? O que é mais difícil

Conclusão

amar o seu amigo ou o seu inimigo?

O amor que a graça nos mostra é o amor que permanece o amor que escolhe

O amor sempre é o resultado de alguma ação começada em nós mesmos, e não

amar, que decide amar e que de fato ama porque o escolheu para amar, assim

no outro. Se eu amo o irmão que me ama, não faço nada de diferente que todas

como Deus nos escolheu para amar.

as pessoas, mas amar alguns irmãos independente do que eles fazem ou são,
ai sim. Mas amar o meu inimigo, ou o meu próximo, só acontecerá
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