:: REDE DE MULHERES::
2018
Igreja
_______________________________________________________________________________________

Fruto do Espírito Amor: Lição I – Texto: Gl 5:22-23
Introdução: No interior de cada MULHER crente é travado um grande conflito: o Espírito contra a carne.
“Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito, contra a carne, porque são opostos entre si; para que
não façais o que, porventura, seja do vosso querer” (Gl 5.17).
Até o dia da nossa conversão, a "carne" ou a natureza pecaminosa reinava sozinha. Nascemos de novo e o
Espírito Santo veio habitar em nós com o objetivo de controlar e mudar toda a nossa vida. O conflito é inevitável,
mas se desejamos uma vida cristã vitoriosa, devemos entregar o controle e a direção da nossa vida ao Espírito
Santo. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito (Gl 5.25).
O Espírito Santo reinando em nós produzirá o caráter cristão. Ele produzirá em nós as virtudes do caráter de
Jesus Cristo. O apóstolo Paulo chama estas virtudes de o "Fruto do Espírito Santo".
Como lemos em : Gl 5:22-23
Para entendermos melhor, imagine uma fruta que tenha nove gomos (laranja, mexerica, etc.), assim é o fruto do
Espírito, é um só, mas com nove importantes “gomos”. Começaremos a falar do primeiro gomo que é o “amor”:
O que é o amor? Uma definição bíblica está em I Co cap 13, é o maior dos dons, deve ser a base para os outros
dons e também para os outros “gomos” do fruto do Espírito. A palavra amor tem sido muito mal compreendida,
pois seu significado tem sido diluído diante do excesso de utilização. Usamos muito a palavra amor, e acabamos
perdendo seu significado verdadeiro. Amor é mais do que um friozinho na barriga, ou um mero sentimento. O
amor produz sentimentos, mas é mais do que sentimento.
- O amor não é incontrolável: Muitos se escondem atrás do amor para desculparem-se de suas atitudes erradas:
“-Matei por amor”; “-Não posso fazer nada, estou amando”; “-Estou cega, estou amando”. Isso não está correto,
Jesus ordenou que nos amássemos uns aos outros, isso indica que tenho controle sobre a quem devo amar,
mesmo que não queira;
- O amor depende de duas coisas:
1) Escolha: Cl. 3.14 “...revesti-vos de amor...” Eu posso escolher me revestir de amor, escolher ser uma mulher
amorosa, quem foi transformado pelo amor de Cristo deve amar.
2) Conduta: É uma ação, não um sentimento apenas: I Jo 3.18 “...não amemos de palavras, mas por obra e
em verdade”. Não podemos amar só de palavras, precisa haver atitudes, amor é mais do que palavras.
Os gregos tinham diferentes tipos de palavras que significavam amor, veja: storge que significa afeição natural;
Eros, que significa atração sexual; philia, afeição emotiva ou amizade e agape que significa amor
incondicional, altruísta ou sacrificial. Este último é quando a bíblia se refere ao amor de Deus por nós, ao amor
que nós devemos ter por ele e pelos outros, essa palavra remete para o compromisso de agir, não só de falar.
Temos um grande exemplo de mulher que podemos nos espelhar, RUTE . Rute não era israelita mas ganhou um
lugar entre o povo de Deus por sua dedicação a Deus e seu amor à sua sogra. Ela abandonou sua casa e família
para servir a Deus. Trabalhadora e respeitosa, Rute conquistou o coração de Boaz e foi a bisavó do rei Davi.
"Rute, porém, respondeu: Não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores irei,
onde ficares ficarei! O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus!" Rute 1:16
Entre debaixo desta unção que é o amor, é necessário você desejar amar, este desejo mudará sua conduta
e te fará uma verdadeira mulher cristã.
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