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Agenda PIB TRINDADE

 Nossas Reuniões

 Sábados
 UNA   ( Culto de Adolescentes)             17h30
 Unijovem (Culto de Jovens)                  19h00
______________________________________
 Domingos
 Escola Bíblica dominical                        9h00
 Culto matinal                                         10h00
 Culto noite                                             18h30
 ______________________________________
 Toda última Terça feira do mês
 Culto do ministério Pérolas                  14h30 
______________________________________
 Quartas feiras
 0Culto                                                    19h3

______________________________________

                 FEVEREIRO

04/02- DOM- ORAÇÃO COM TODA IGREJA

07/02 - QUA- PR. MIQUEIAS
 
11/02 - DOM - 10h00 -  CULTO MATINAL
             NÃO HAVERÁ CULTO À NOITE

18/02- DOM - 18h30 - CULTO DE CEIA

28/02 - QUA- 19H30 - CULTO DOS 
GUERREIROS DEORAÇÃO

O AMOR DE CRISTO É O MODELO

Muito falamos sobre Amor, seja nas 
nossas  mensagens ,  nos  nossos 
e v a n g e l i s m o s  o u  e m  n o s s a s 
conversas,estudos Bíblicos e etc. Mas 
pouco refletimos sobre o tema amor de 
forma mais profunda.
 Já ouvi algumas frases do tipo: 
"a Bíblia nos mandou amar e não ter 
intimidade" ou "eu amo mas não quero 
me relacionar", ou a típica frase: "Eu 
amo, mas quero ficar no meu canto 
sozinho, eu cá e ele lá".
 Estive meditando sobre esses 
sensos comuns a respeito do amor, e 
pensando, será que  eles se sustentam 
biblicamente? Então para saber se essas 
frases sustentam-se biblicamente, 
primeiro devo perguntar qual o modelo 
de amor que a bíblianos apresenta?
 Primeiro, a bíblia nos apresenta 
o amor do Pai, vemos isso em  1 João 4:7 
"Amados, amemo-nos uns aos outros; 
porque o amor é de Deus; e qualquer que 
ama é nascido de Deus e conhece a 
Deus".
 O amor é uma marca dos 
nascidos de Deus, do Novo Nascimento, 
a marca de somos de Deus, mas de que 
amor Deus está falando? O texto de João 
15:12 ("O meu mandamento é este: Que 
vos ameis uns aos outros, assim como eu 
vos amei".) Começa delinear o amor 
bíblico a qual Deus se refere, o amor de 
Cristo, o amor que Cristo expressou a 
nós. Agora as coisas ficam mais claras, o 
modelo do amor que devemos expressar 

ao nosso semelhante tem como base o 
amor que Cristo Expressou a nós.
 Foi exatamente isso que Cristo 
falou sobre o amor, que o amor dele 
deveria ser usado como a base do nosso 
amor em  João13:34("Um novo 
mandamento vos dou: Que vos ameis 
uns aos outros; como eu vos amei a vós, 
que também vós uns aos outros vos 
ameis".) Agora você já parou para 
meditar como a Bíblia apresenta o amor 
de Cristo por nós? É exatamente esse 
amor que a Bíblia apresenta de Cristo 
por nós, que deve ser a base do nosso 
amor pelo próximo, esse amor deve ser a 
base dos nossos relacionamentos.
 Você acha plausível Jesus dizer 
alguma dessas frases: 1. A Bíblia nos 
mandou amar, e não ter intimidade2. Eu 
amo, mas não quero me relacionar. 3. Eu 
amo, mas quero ficar no meu canto 
sozinho, eu cá e ele lá.
 Se sua conclusão é que Cristo jamais 
diria uma frase dessa, então por que 
achamos normal quando alguém diz ou 
age assim? Se sua base é JESUS 
CRISTO, o amor dele também deve ser 
a base do seu amor.

Edivaldo Rocha.
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