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AQUECIMENTO:
comece orando e cantando.

B

Tempo de orar
ORE pela multiplicação dos PGMs
ORE pelos irmãos que estão ou
possuem familiares com COVID
ORE para que o Espírito Santo conceda a você coragem e oportunidade
de compartilhar o Evangelho
ORE para que Deus levante anﬁtriões para os novos PGMs

E

Tempo de cantar
“Salmo 34”
463 HCC - “O meu coração sofredor”
02 HCC - “Santo! Santo! Santo!
“Deus forte”
“Quero alegrar teu coração”
“ Alto preço”

Tempo da palavra

A LINGUAGEM DO AMOR
DE DEUS - PARTE 2
[João 15.9-11] 9“Eu os amei como o Pai me
amou. Permaneçam no meu amor.
10
Quando vocês obedecem a meus mandamentos, permanecem no meu amor,
assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele.
11
Eu lhes disse estas coisas para que
ﬁquem repletos da minha alegria. Sim, sua
alegria transbordará!
Nosso Senhor declara: “Quando vocês
obedecem a meus mandamentos, permanecem no meu amor”, isso signiﬁca que o
homem que toma consciência de observar
os mandamentos de Cristo, é o homem que
continuamente desf rutará do amor de
Cristo.
É claro que não devemos entender mal as
palavras de nosso Senhor quando Ele fala
de “obedecer seus mandamentos”. Há um
sentido em que ninguém pode mantê-los.
Nossas melhores obras são imperfeitas e
defeituosas e quando tivermos feito o
melhor possível, podemos muito bem
clamar: “Deus, seja misericordioso comigo,
pois sou pecador”. No entanto, não devemos nos precipitar no outro extremo e dar
lugar à ideia preguiçosa de que nada podemos fazer. Pela graça de Deus, podemos
tornar as leis de Cristo nossa regra de vida e
mostrar diariamente que desejamos agradá-lo. Assim fazendo, nosso gracioso Mestre
nos dará um constante senso de seu favor,
e nos fará sentir seu rosto sorrindo em nós,
como o sol brilhando em um belo dia. “O
Senhor é amigo dos que o temem; ele lhes
ensina sua aliança”. (Salmo 25.14).
Mantenha-se ﬁrme em seu caminho e
nunca se envergonhe de ser obediente e
zeloso com os mandamentos de Cristo.
Essas coisas são perfeitamente consistentes com a salvação pela graça e justiﬁcação
pela fé.
Pergunta:
Em que momento é mais dif ícil para
você obedecer aos mandamentos de
Deus?
[João 15.12-15] 12Este é meu mandamento:
Amem uns aos outros como eu amo vocês.
13
Não existe amor maior do que dar a vida
por seus amigos. 14Vocês serão meus
amigos se ﬁzerem o que eu ordeno. 15Já
não os chamo de escravos, pois o senhor
não faz conﬁdências a seus escravos.
Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes
disse tudo que o Pai me disse.
Jesus nos manda amar uns aos outros.
“Este é o meu mandamento.” É um dever
positivo colocado em nossas consciências
para praticar esta graça.
.
Ele fornece o mais alto padrão de amor
“Amem uns aos outros como eu os amei”.
Nenhuma medida menor deve nos contentar. O mais f raco, o mais baixo, o mais ignorante, o mais defeituoso discípulo não deve
ser desprezado. Todos devem ser amados.
Aquele que não ﬁzer isso, estará desobedecendo a Cristo.
.
Um mandamento como esse deveria provocar em nós uma busca constante pela
graça de Deus. Onde não há amor semelhante ao de Cristo não há graça e nem

João 15.9-17

obra do Espírito. Crer sem amar nos torna
inadequados para o céu.
.
Jesus nos chama de amigos. Este é realmente um privilégio: conhecer a Cristo,
servir a Cristo, seguir a Cristo, obedecer a
Cristo, trabalhar na vinha de Cristo, lutar as
batalhas de Cristo. Para homens e mulheres pecaminosos, como nós, sermos chamados de “amigos de Cristo” é algo que
nossas mentes mal conseguem entender e
aceitar. O Rei dos reis e Senhor dos senhores não apenas se compadece e salva todos
aqueles que crêem nele, mas os chama de
“amigos”.
.
Pergunta:
Que condição Jesus coloca para sermos
seus amigos? Pode amor e obediência
caminhar separados? É possível amar
sem obediência? Essas coisas se relacionam para amarmos como Cristo amou?
.
.
.[João 15.16-17] 16”Vocês não me escolheram; eu os escolhi. Eu os chamei para irem
e produzirem f rutos duradouros, para que
o Pai lhes dê tudo que pedirem em meu
nome. 17Este é meu mandamento: Amem
uns aos outros.”
.
A escolha aqui mencionada é evidentemente dupla. Inclui não apenas a eleição
para o of ício apostólico dos onze discípulos,
mas também a eleição para a vida eterna,
que é privilégio de todos os crentes.
Eleição para a vida eterna é uma verdade
da Escritura que devemos receber com
humildade e crer implicitamente. Por que o
Senhor Jesus chama alguns e não chama
outros? Por que viviﬁca quem Ele quer e
deixa outros em seus pecados? Essas são
perguntas profundas que não podemos
explicar. O que nos resta entendermos é
que Deus deve começar a obra da graça no
coração do homem, ou então o homem
nunca será salvo. Cristo deve primeiro nos
escolher e nos chamar pelo Espírito Santo,
ou nunca escolheremos a Cristo.
Se não formos salvos, não teremos ninguém para culpar além de nós mesmos.
Mas, se salvos, devemos certamente traçar
o início de nossa salvação e santiﬁcação
pela graça de Cristo.
A eleição é sempre para a santiﬁcação.
Cristo não nos escolhe apenas para a salvação, mas também para que possamos dar
f rutos. Foi a fé, a esperança e o amor dos
tessalonicenses que levaram Paulo a dizer:
"Sabemos, irmãos, que Deus os ama e os
escolheu.” (1Ts 1.4). Onde não há f ruto visível
da santiﬁcação, podemos ter certeza que
não há eleição.
Pergunta:
Porque a doutrina da eleição trás paz e
alegria aos que são chamados por Deus?
Que relação há entre eleição, dar f rutos e
a santiﬁcação ?

[Conclusão] O cristão que é cuidadoso

com suas palavras, temperamento e obras,
geralmente será o cristão mais feliz. Não é
atoa que nosso Senhor diz: “Eu lhes disse
estas coisas para que ﬁquem repletos de
alegria.

Saiba Mais:
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Apoio ao roteiro
Sermão As linguagens do amor de
Deus - parte 2 - SIB Goiânia
Leandro Peixoto
https://www.youtube.com/PrLeandroBPeixoto
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Participe
PGM Setor dos Funcionários
Toda quinta às 20h
62 99827-1818 | Tássio Amaral
PGM Setor Sudoeste
Todo sábado às 20h
62 98158-7076 | Arthur Guilarde
PGM Setor Fonte Nova
Toda terça às 20h
62 99421-8036 | Johnatas Sousa
PGM Parque dos Buritís
Toda terça às 20h
62 99695-7495 | Hubner Ramos
PGM Jardim Goiás
Toda quinta às 20h
71 99676-1708 | Luiz César
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