Pr. Roberto N. Amorim
DE VOLTA A ESSÊNCIA
CRISTÃOS VERDADEIROS AMAM
1 João 3.11-18
3.11 Porque a mensagem que ouvistes desde o
princípio é esta: que nos amemos uns aos outros; 3.12
não segundo Caim, que era do Maligno e assassinou a
seu irmão; e por que o assassinou? Porque as suas
obras eram más, e as de seu irmão, justas. 3.13
Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia.
3.14 Nós sabemos que já passamos da morte para a
vida, porque amamos os irmãos; aquele que não ama
permanece na morte. 3.15 Todo aquele que odeia a
seu irmão é assassino; ora, vós sabeis que todo
assassino não tem a vida eterna permanente em si.
3.16 Nisto conhecemos o amor: que Cristo deu a sua
vida por nós; e devemos dar nossa vida pelos irmãos.
3.17 Ora, aquele que possuir recursos deste mundo, e
vir a seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o seu
coração, como pode permanecer nele o amor de Deus?
3.18 Filhinhos, não amemos de palavra, nem de
língua, mas de fato e de verdade.
PRINCÍPIOS DO AMOR NA VIDA DE UM
CRISTÃO
1. O AMOR É UMA EVIDÊNCIA DA VIDA
_JESUS NO CRISTÃO
3.11 Porque a mensagem que ouvistes
desde o princípio é esta: que nos amemos
uns aos outros;
João 13.34,35
13.34 Novo mandamento vos dou: que vos
ameis uns aos outros; assim como eu vos
amei, que também vos ameis uns aos
outros. 13.35 Nisto conhecerão todos que
sois meus discípulos: se tiverdes amor uns
aos outros.
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2. A FALTA DE AMOR É UMA EVIDÊNCIA DA
ASSOCIAÇÃO COM DIABO
O que as pessoas associadas com o diabo fazem?
2.1 – ELAS ASSASSINAM
3.12 não segundo Caim, que era do Maligno e
assassinou a seu irmão; e por que o
assassinou? Porque as suas obras eram más, e
as de seu irmão, justas.
2.2 – ELAS ODEIAM
3.13 Irmãos, não vos maravilheis se o mundo
vos odeia. 3.14 Nós sabemos que já passamos
da morte para a vida, porque amamos os
irmãos; aquele que não ama permanece na
morte. 3.15 Todo aquele que o d e i a a s e u
irmão é assassino; ora, vós sabeis que t o d o
assassino não tem a vida eterna permanente
em si.
2.3 – ELAS SÃO INDIFERENTES
3.16 Nisto conhecemos o amor: que Cristo deu
a sua vida por nós; e devemos dar nossa vida
pelos irmãos.
3.17 Ora, aquele que possuir recursos deste
mundo, e vir a seu irmão padecer necessidade,
e fechar-lhe o seu coração, como pode
permanecer nele o amor de Deus?

3. O AMOR É UMA EVIDÊNCIA DA _FÉ
3.18 Filhinhos, não amemos de palavra, nem
de língua, mas de fato e de verdade.
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