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O seu momento de isolamento pode ser mais produtivo se você não somente ficar assistindo series,
filmes, mas articulando com seus amigos meios de ajudar os necessitados!
Não perca tempo apenas se lastimando, deixando esse tempo passar!
Seja grato você que venceu o covid!
Sempre tem alguém precisando de algo que você possa ter!
Talvez nunca mais tenhamos momentos como esse, cheio de oportunidades de amar os necessitados.
Este é um dos melhores momentos para apresentarmos para
“O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha.
Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor.
O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade.
Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.
1 Coríntios 13:4-7”
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A palavra de Deus nos confrota a todo o momento, se estamos sendo semelhante a Deus ou não.
O nosso amor não pode ficar apenas nas palavras, precisa de ação que ajude a vida do nosso irmão que
precisa de algo.
O seu amor tem sofrido verdadeiramente? Não em relação à namoro, mas sim em sua essência tem
sofrido em amar alguém, em fazer o bem?
Não perca a sua vida com qualquer coisa, mas aproveite ao máximo possível.
Tenha alguma atitude que ajude os que estão necessitados neste momento.
A vida continua e você jovem vai continuar, muitas pessoas não irão passar por essa situação.
Continue a sua vida com produtividade, sabendo que você vai ser cobrado por essa oportunidade.
Este é o momento de mostrarmos o que aprendemos da palavra de Deus.
O Verdadeiro amor lança for a todo o medo.
Como essa semana você vai fazer jus ao amor que Deus tem por você? Anote!
Bole estratégias para como ganhar mais vidas para Cristo!
Deus vê e se alegra com cada atitude de amor, isso aproxima de Deus.
O amor é a força mais ponderosa do mundo, é o elo que liga as pessoas, umas às outras.
Não há poder maior neste terra que o amor de Deus.
Você precisa decidir amar!
Decida ser uma pessoa que dá amor, é melhor dar do que receber.
Decida agora o nome das pessoas que você vai amar esta semana!
Articule, monte estratégias, encha a sua cabeça com coisas boas.
Ame, primeiros os de sua casa, os da sua igreja, os da sua rua!
Amar é o algo voluntário, é a maior expressão de Deus para presentear a humanidade.
Jesus foi voluntariamente à cruz para morrer no nosso lugar.

“Nem muitas águas conseguem apagar o amor; os rios não conseguem levá-lo na correnteza. Se alguém oferecesse todas as riquezas da sua casa para adquirir o amor, seria totalmente desprezado.
Cânticos 8:7”
“Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor.
1 João 4:8”
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Não há riqueza nesta terra que valha mais que o amor!
Você será lembrado pelo resto da vida pelas pessoas que você ajudou!
Ações valem mais do que palavras! Não perca o seu tempo!
Só o amor de Deus pode transformar as nosas atitudes.
Não há uma atitude de amor se quer em vão.
Ame os outros de forma incondicional, assim como Deus nos ama, hoje você pecou, fez algo que
desagradou a Deus e ele continua te amando!

“Se alguém tiver recursos materiais e, vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode
permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade.
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1 João 3:17,18”
Você não pode ver seu irmão passando necessidades e, tendo condições de ajudá-lo, deixar de ajudá-lo.
Jesus nos amou dando a sua vida por nós, ele age pela palavra.
Jesus saiu do seu conforto, do lado de Deus pai, veio nesta terra.

Nisto conhecemos o que é o amor: Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos
irmãos.
1 João 3:16

