




Você é amada

Sofonias 3:17* diz: “O Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará
em você; com o seu amor a renovará, ele se regozijará em você com brados de alegria”. Como é
bom saber que Deus nos aquietará com o Seu amor e que Se regozija conosco com brados de
alegria! Somos tão preciosas para Ele e, ao compartilharmos juntas esses estudos bíblicos,
esperamos que você tenha uma visão mais clara do quanto Deus ama a cada uma de nós e como
podemos desenvolver o Seu caráter nas nossas vidas. 

Durante 2014, o tema mundial do Ministério Feminino será “Você é amada”.

Esta série de 12 estudos bíblicos nos ajuda a focar na verdade que cada uma de nós é amada por
Deus. Este ano os estudos exploram os versículos do nosso texto – Colossenses 3:12-14. Cada
palavra é explorada em detalhe ao longo dos estudos que seguem um padrão simples, permitindo
que sejam usados em qualquer situação. Foram desenhados para serem flexíveis, para que você
possa adicionar material que é relevante à sua cultura e contexto. 

Cada estudo inclui quatro seções que podem ser exploradas com o seu grupo da seguinte maneira: 

1. O que a Bíblia diz – onde você explora “O que o texto quer dizer?”
É importante que você leia a Bíblia com cuidado e deixe que ela fale a você e guie o
conteúdo do seu estudo.

2. Nossas vidas hoje –  considera questões tais como:
• O que a leitura bíblica diz a respeito das suas vidas?
• Ela salienta problemas na sociedade?
• Você é desafiada pela forma como vive a sua vida?

3. Questões para discussão – dependendo  de onde você está usando esses estudos,
talvez você escolha selecionar um ou dois que pareçam ser mais adequados para você
ou peça a grupos diferentes que discutam outros  aspectos e, se tiverem tempo,
compartilhem o que foi conversado.

4. Vivendo como amada – o objetivo é que você possa levar algo para casa e fazer até o
próximo encontro. Se julgar apropriado, poderá compartilhar entre o grupo como cada
membro conseguiu realizar sua atividade, da próxima vez que se encontrarem. 

À medida que os estudos foram compilados este ano, várias palavras se destacaram. Portanto, nas
últimas páginas irá encontrar músicas que esperamos venham a auxiliar sua reflexão na verdade de
que você é amada. Há também uma canção com um arranjo musical escrita pela Major Valerie
Mylechreest, que pode ser útil no seu contexto. 

Enquanto você considera, ao longo de 2014, o quanto você é amada por Deus, oramos para que
Ele Se torne evidente à medida em que você estuda a Sua Palavra e a compartilha com outras
pessoas. 

*Referências bíblicas são da Nova Versão Internacional.
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Estudo bíblico 1

Somos amadas

Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão,
bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que

tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou.  Acima de tudo, porém,
revistam-se do amor, que é o elo perfeito (Colossenses 3:12-14)

Leitura Bíblica – Colossenses 3:12-14

O que a Bíblia diz

Somos assegurados de verdades muito importantes na carta de Paulo aos Colossenses  e, no
capítulo 3, ele indica que, como cristãos, somos o “povo escolhido de Deus, santo e amado.”
Deus nos estima tanto – Ele nos ama de forma extravagante. Isso não é incrível? 

Por toda a Bíblia há uma conscientização do amor de Deus para com o Seu povo. Deuteronômio
33:3 relata: “Certamente és tu que amas o povo; todos os santos estão em tuas mãos...”. E no livro
de Salmos há uma conscientização particular do maravilhoso amor de Deus. Nosso espírito se
anima ao ouvir o salmista bradar: “Como é precioso o teu amor, ó Deus!” no Salmo 36:7 e ao
lermos Salmo 103 o amor paternal de Deus domina o texto.

O tão conhecido e citado versículo do evangelho de João chama a nossa atenção à verdade que
“Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho Unigênito, para que todo o que nele crer
não pereça, mas tenha a vida eterna” (3:16). O Novo Testamento constantemente confirma que
somos preciosas aos olhos de Deus e que Ele ama cada uma de nós.  Ao lermos as Escrituras
nosso entendimento acerca do amor de Deus aumenta – “Nisto consiste o amor: não em que nós
tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos
nossos pecados”(1 João 4:10).

Quando olhamos para Jesus – Seu nascimento, Sua vida, morte e ressurreição – vemos a
demonstração do amor abundante de Deus para conosco. Os ensinamentos de Jesus,
particularmente na parábola do filho pródigo, também nos ajudam a compreender a dimensão do
cuidado e da compaixão de Deus. O pródigo não merece o amor do pai, no entanto “...estando
ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho, e o abraçou e beijou” (Lucas
15:20). Esse é o tipo de amor que Deus tem por nós! Graça – o imerecido favor de Deus! Como
Romanos 5:5 diz: “E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos
corações, por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu”.

Para explorar esse tópico mais a fundo leia os Salmos 103 e 100 e 1 João 4. 

Nossas vidas hoje 

Ao reconhecermos que o amor de Deus é imerecido e não pode ser adquirido, mas que é dado
livremente, podemos aceitá-lo, e esse amor incondicional pode transformar as nossas vidas.  Aceito em
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toda sua plenitude, ele nos liberta! Quando compreendemos a largura e a profundidade do amor de
Deus por nós e permanecemos nesse amor, ele nos transforma. Quando permanecemos nesse amor,
florescemos! Temos paz em saber que o Senhor nos ama plena e livremente! Que alegria temos à
medida  que vivemos na segurança e certeza de um Pai celestial amoroso. Isso nos dá um renovado
sentido de valor. Deus nos aceita – quando estamos em Sua presença não há lugar para fingimentos.

A triste realidade é que é possível ser um cristão sem compreender totalmente que o amor de
Deus por nós não depende da nossa ação, do nosso sentimento ou da nossa obediência.  A boa
notícia é que nada irá mudar o amor que Deus sente por nós. Como Romanos 8.38-39 nos
lembra:  “Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o
presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra
coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso
Senhor.” Mesmo quando falhamos ou caímos, isso não muda o que Deus sente por nós. Seu amor
não depende do nosso comportamento!  

No entanto, quando aceitamos o Seu amor em toda a Sua plenitude, não é apenas a nossa
percepção de Deus que muda, mas também a forma como tratamos as pessoas ao nosso redor.
Lucas explica que se quisermos entrar no reino de Deus precisamos responder ao amor de Deus,
confessar o nosso pecado e também:  “‘Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda
a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento’ e  ‘Ame o seu próximo como a
si mesmo’” (Lucas 10:27). Que privilégio temos ao sermos recipientes de tal inestimável amor.
Qual é a nossa reposta a esse amor?

Questões para discussão

1. Descreva em suas próprias palavras o amor de Deus por você.

2. Quais são as consequências que experimentamos na nossa vida de aceitarmos o fato de
que somos amadas por Deus?

3. Ser cristão é muitas vezes visto como obedecer ordens, cumprir tarefas e se esforçar para
ganhar o Seu amor. Como vemos o nosso serviço a Deus? 

4. Deus nos ama como somos. Será que isso significa que as nossas ações e as nossas
escolhas de vida não importam?

Vivendo como amada

Pergunte a si mesma: Tenho aceito o amor que Deus tem por mim ou ainda estou tentando
conquistar o Seu amor?’

Comissária Silvia Cox

Sei que sou amada assim como tenho certeza de que Deus me ama. Como consequência, é uma
alegria e privilégio compartilhar essa mensagem e essa experiência à medida em que  sirvo mulheres ao
redor do mundo na minha função de Presidente Mundial dos Ministérios Femininos.  
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Estudo bíblico 2

Você é amada – como povo escolhido de Deus

Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão,
bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que

tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou.  Acima de tudo, porém,
revistam-se do amor, que é o elo perfeito (Colossenses 3:12-14).

Leitura Bíblica – João 15:9-17
…povo escolhido de Deus… (Colossenses 3:12).
Jesus...chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele (Marcos 3:13)

O que a Bíblia diz

A Bíblia nos diz que Deus escolheu pessoas com diferentes experiências de vida para caminharem
com Ele: de uma família de fazedores de ídolos, Ele escolheu Abraão; de uma família de escravos,
escolheu Ester; de uma família de homens fortes,  escolheu o mais novo, Davi; dentre prostitutas
escolheu Raabe;  dentre profetas temerosos, escolheu Eliseu; dentre adolescentes, escolheu Maria;
dentre pescadores, chamou Pedro; dentre os tímidos, escolheu Bartolomeu; da classe media,
Mateus; dentre cobradores de impostos desonestos, escolheu Zaqueu;  e dentre os estudados e
bem preparados, Paulo. Poderia continuar mencionando pessoas comuns, incapazes ou
despreparadas que Deus tem escolhido.

Mas você deve estar se perguntando: para qual propósito foram escolhidos? “Pois vocês são um
povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos
da face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal.” (Deuteronônimo 7:6)

Ele escolheu cada um para pertencer a Ele como joia preciosa, para ser amado por Ele e fazer
parte do Seu grande plano de alcançar a humanidade de diversas formas. Como Criador, Deus
conhece tudo sobre todos e ainda escolhe pessoas para serem Suas joias preciosas. 

Nossas vidas hoje

Apenas Deus pode olhar para um pecador e ver um santo. Ele nos acolhe com os braços abertos,
sabendo como lidar com as nossas fragilidades humanas, nossas questões e nossa montanha russa
de emoções. Deus nos vê quando estamos na pior e tira de nós o melhor. 

Eu me lembro quando o meu marido pediu para eu me casar com ele. Eu tinha 16 anos de idade e
já estava apaixonada por ele; mas conhecíamos pouco a respeito um do outro. Com um pouco de
descrença lhe perguntei:  “Por que você quer se casar comigo?” Ele respondeu: “Para amá-la e fazê-
la feliz”. Eu aceitei o seu pedido e tenho sido amada e feliz por 30 anos. 
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Exatamente da mesma forma, Deus nos convida a estar num relacionamento com Ele. Por quê?
Porque Ele nos ama e quer nos fazer felizes. Ele expressou e provou o Seu amor por nós quando
Seu filho precioso morreu para nos salvar.  Jesus, vivendo em nosso meio, foi a voz e a presença de
Deus nos chamando para Si. 

Por que hoje conhecemos os nomes das pessoas que foram mencionadas previamente? Porque
foram escolhidas e se achegaram a Deus – aceitaram o amor de Deus para suas vidas. 

Questões para discussão

1. Quais são os símbolos, na sua sociedade/cultura, hoje, que demonstram que alguém foi
escolhido? Como isso lhe afeta?

2. Como ser escolhido por Deus faz a diferença na vida das pessoas? 

3. O que mudou na sua vida desde que você percebeu que foi escolhida por Deus?

4. Como isso demonstra que você é amada?

Vivendo como amada 

Separe um tempo para refletir nos sinais presentes na sua vida diária que demonstram que você e
outros são escolhidos por Deus. Desfrute do amor de Deus cada dia da sua vida e seja feliz.  

Nos dias de hoje, Deus continua a escolher pessoas para amar e para fazer feliz – tanto pessoas
comuns  quanto pessoas preparadas. Depende de cada pessoa ouvir, ir ao encontro dEle e estar
num relacionamento com Ele.

Comissária Deise Eliasen

Sei que sou amada pois Deus me escolheu como criança, na mesa do jantar em casa, com os
meus pais no Brasil. Seu amor tem me envolvido em todas as áreas do meu ministério, durante
mais de 22 anos servindo como oficial no meu país de origem. Sua presença, conforto, sabedoria e
força foram algumas expressões do Seu amor por mim quando minha família e eu fomos enviados
para trabalhar em Moçambique.  Agora tenho o privilégio de servir como Secretária Zonal dos
Ministérios Femininos para a Zona das Américas e do Caribe, no Quartel Internacional (QGI) em
Londres, onde posso confirmar o amor de Deus presente em todos os momentos.
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Estudo bíblico 3

Amada e santa

Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão,
bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que

tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou.  Acima de tudo, porém,
revistam-se do amor, que é o elo perfeito. (Colossenses 3:12-14).

Leitura Bíblica – 1 Pedro 2:1-5, 9

Portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência.
Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam
para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom.  À medida que se aproximam dele, a pedra viva
— rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele — vocês também estão sendo uti-
lizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo
sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo... Vocês, porém, são geração eleita, sacerdó-
cio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das
trevas para a sua maravilhosa luz.

O que a Bíblia diz

Pedro nos lembra de que somos chamados para sermos indivíduos santos, para que assim
possamos ser um “povo santo”. Essa não é apenas uma escolha pessoal, mas é também uma ordem
dada por Deus, quando diz: “Diga o seguinte a toda comunidade de Israel: Sejam santos porque eu,
o Senhor, o Deus de vocês, sou santo” (Levítico 19:2).

Nós, que dizemos ser cristãos, precisamos reproduzir, espelhar o Deus que conhecemos através
das coisas que falamos e fazemos. “Santidade em tudo.” Pedro diz (nos versículos compartilhados)
que da nossa parte é uma decisão deliberada rejeitar qualquer coisa que não seja santa e almejar,
diariamente, “crescer na nossa salvação”, como um povo santo.  

Zacarias – um profeta do Antigo Testamento – dá-nos uma imagem muito bonita de santidade
quando  vê que precisamos viver uma vida santa em todas as áreas da nossa vida. Não há divisão,
não existe “sagrado” ou “secular”. Toda a nossa vida é importante para Deus. 

“Naquele dia estará inscrito nas sinetas penduradas nos cavalos: ‘Separado para o Senhor’. Os
caldeirões do templo do Senhor serão tão sagrados quanto as bacias diante do altar.” (Zacarias
14:20) Não é uma imagem maravilhosa? 

Os pequenos sinos decorando as rédeas nos cavalos terão tanta importância quanto o ouro
imaculado que reveste o templo. Cada área da nossa vida santa, como se separada para o Senhor. 
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Nossas vidas hoje

Quando conheci meu marido, queria ter a certeza de que tinha causado uma “boa impressão”. Eu
sempre tentava me vestir bem, falar bem e causar uma “boa impressão”. Esse é geralmente o caso
quando queremos apresentar a nossa “melhor parte” àqueles que amamos e que nos amam. (Mais
de 20 anos depois, ainda tento fazer o meu melhor!). 

Ser amada por Deus significa que eu quero fazer tudo o que estiver ao meu alcance para ser a
melhor pessoa que eu possa ser: “Viver uma vida pura em pensamento, palavra e ação” (promessa
de Jovem Soldado). Eu não quero desapontá-lo e quero viver a minha vida de tal forma que, ao
viver em santidade, todos os dias, poderei também impactar a vida de outras pessoas. Isso leva
tempo, mas importa o suficiente para que tempo seja dado a isso. Não é apenas uma questão do
coração – “Procurem as coisas que são do alto” (Colossenses 3:1), mas também da mente –
“Mantenham o pensamento nas coisas do alto” (Colossenses 3:2). Mulheres santas, escolhidas e
amadas por Deus, focando em refletir nosso Senhor Jesus Cristo.  

Dá tempo à tua alma, não deixes de orar,
Estar com teu Mestre, Seu livro estudar,

William Dunn Longstaff 
Cancioneiro do Exército de Salvação, nº 249

Questões para discussão

1. Quais são as características de “viver uma vida santa” onde você se encontra hoje?

2. De quais maneiras esta semana você pode dar tempo à sua alma?

3. À luz de 1 Pedro 2:1, quais são as coisas que a podem distrair em viver uma vida santa e, à
luz de Colossenses 3:12, com o que você pode se “revestir”?

Vivendo como amada

Faça uma lista de amigos ou membros da sua família ou aspectos da sua comunidade que você
pode influenciar através de um “viver santo”. O desafio não é apenas “fazer”, mas também “ser”. De
que forma a sua presença irá testemunhar uma vida em santidade esta semana?

Major Val Mylechreest 

Sei que sou amada na medida em que tenho sido abençoada por ter crescido numa família cristã
e respondido ao chamado de Deus para a minha vida. Minha jornada como oficial tem sido um
ótimo privilégio. Minhas nomeações têm incluído Faith House (patrulhamento noturno) e  The
Haven (lar para crianças) e Corpos no Reino Unido e na Austrália.  Agora sou encarregada do
Ministério com adultos e famílias do Território do Reino Unido com a República da Irlanda.
Agradeço a Deus pelo Seu amor incondicional, Seu plano e Sua provisão na minha vida. 
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Estudo bíblico 4

Amada – demonstre compaixão

Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão,
bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que

tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou.  Acima de tudo, porém,
revistam-se do amor, que é o elo perfeito. (Colossenses 3:12-14).

Leitura Bíblica – Lucas 7:11-17  
Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: ‘Não chore.’ 

(v 13)

O que a Bíblia diz

Essa história em Lucas, quando Jesus ressuscita o filho de uma viúva, começou com uma imensa
tragédia pessoal. Retrata o que deve ser o pior pesadelo para qualquer pessoa.  A morte do único
filho dessa viúva significou que não havia mais esperança. No entanto, Jesus estava lá com ela e
tornou-Se um apoio e uma esperança para o futuro. Ela provavelmente sentira que ninguém
entendia o que ela estava sentindo ou passando. 

Em meio a tanta desolação e desesperança em sua tragédia, Jesus aparece e vira a situação de
cabeça para baixo. ‘‘Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: ‘Não chore.’” (v 13). Mas não
termina aí, a história se torna ainda melhor. Com um simples toque poderoso no caixão e algumas
poucas palavras proferidas por Jesus, “o jovem sentou-se e começou a conversar” (v 15). Seu agir
miraculoso era mais do que qualquer pessoa poderia ter imaginado ou esperado. O resultado foi
uma completa inversão da situação inicial e dos sentimentos que a mãe estava sentindo no início.

Nossas vidas hoje

Jesus é cheio de compaixão e onipotência nesta história, e Ele não muda. Milhares de anos depois,
Ele ainda é todas essas coisas nas situações que enfrentamos, quer sejam grandes ou pequenas.
Mesmo que talvez você não tenha enfrentado algo tão sério como a viúva que perdeu seu único
filho, você provavelmente consegue pensar nas vezes em que tenha compartilhado alguns dos seus
sentimentos. Talvez você tenha pensado que nada de bom poderia ter saído da situação ou que
ninguém entenderia. Às vezes nos sentimos sem saída, mas você não está só – todos já nos
sentimos assim em algum momento. 

Grande parte dos meus anos como enfermeira têm sido dedicados a trabalhar com cuidado
paliativo, em que tenho tido o privilégio de ajudar pessoas nos seus últimos dias de vida e estar ao
seu lado quando dão o seu último suspiro. Parte do meu trabalho tem sido declará-las mortas e
informar à família. Meu maior medo em relação a isso é de algum dia errar. Mas chega um
momento em que tenho certeza de que a pessoa está morta. Para os membros das famílias em
situações que acontecem de repente e que são trágicas, principalmente envolvendo pessoas mais
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jovens, poderia haver uma esperança de que de fato talvez não estejam mortas. 

Quando li essa história na Bíblia, pensei no fato de que estava atendendo ao enterro do filho. Para
nós, este é o momento quando nos despedimos e não há mais esperança de que aquela pessoa
esteja viva. É simplesmente um tempo para celebrar a vida, enfrentar a realidade e encerrar essa
fase da vida. 

Talvez não seja uma situação de morte física, mas talvez exista uma situação em que não haja mais
esperança. Nosso Deus todo poderoso, cheio de compaixão e amor, pode fazer mais do que
podemos sonhar ou imaginar. Naquilo que talvez vejamos como uma situação sem esperança, Ele
traz a esperança. Ele mostra compaixão e entende exatamente o que estamos sentindo.

Quando eu choro, você chora.  
Quando eu me machuco, você se machuca. 
Quando perco alguém, 
Isso também tira um pedaço de você.
E quando caio de cara
Você me enche com graça,
Pois nada machuca o seu coração, 
Ou lhe destrói mais  
Do que quando eu choro.

Marshall Hall and Benjy Gaither
Questões para discussão

1. Você consegue pensar num momento em que passou por uma situação difícil? Quais
foram alguns sentimentos que você teve?

2. Como essa história lhe encoraja? Você consegue se relacionar com a viúva de alguma
forma? 

3. Você tem vivenciado a compaixão de Deus ou encontrado esperança numa situação de
desesperança?

Vivendo como amada

Qual é a nossa resposta ao nosso Deus que nos demonstra compaixão sem fim? Como podemos
agradecê-lo por isso hoje?  Devemos mostrar compaixão a todos assim como o nosso Pai celestial
é cheio de compaixão. “Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam
compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes” (1 Pedro 3:8).

1. Como você pode viver de forma diferente hoje por causa da compaixão que Jesus tem lhe demostrado?
2. A quem você precisa demonstrar um pouco de compaixão no dia de hoje?

Tire um tempo para orar para que Deus lhe dê compaixão nas situações em que lhe falta. Ele irá lhe
transformar de tal forma que você amará as pessoas e as tratará como Ele as trata, se você O deixar. 

Ashlee Sheppard (Território Leste da Austrália) 

Sei que sou amada na medida em que tenho servido a Deus na Austrália, principalmente no
ministério com jovens e como enfermeira. Deus recentemente me levou a Londres, Inglaterra,
onde trabalhei por um tempo como voluntária no Centro de Desenvolvimento para a Vida
Espiritual (CSLD).
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Estudo bíblico 5

Amada – Atos de bondade

Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão,
bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que

tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou.  Acima de tudo, porém,
revistam-se do amor, que é o elo perfeito. (Colossenses 3:12-14).

Leitura Bíblica – Lucas 8:42b-48
Então ele lhe disse: “Filha, a sua fé a curou! Vá em paz.”

(v 48)

O que a Bíblia diz

Esse incidente em Lucas fala de uma mulher que havia se sujeitado a uma hemorragia durante 12
anos sem cura. Ela havia sido expulsa da sua comunidade e sofrido muito porque era vista como
sendo cerimonialmente suja. Qualquer coisa que ela tocava tornava-se impura. Leia Levítico 15:25-
33. 

Você consegue imaginar como ela deve ter se sentido depois de ter gasto tudo o que tinha com
médicos e ainda não receber a cura que ela desesperadamente precisava? Quando ela ouviu a re-
speito de Jesus, assegurou-se de ser parte da multidão que O seguia. Seus pensamentos estavam fo-
cados em Jesus, acreditando que Ele poderia curá-la. Ela deve ter pensado que essa era a sua única
chance de ser curada e estava determinada a tocá-lo. Em seu desespero, ela se enfiou desperce-
bidamente  no meio da multidão e tocou na borda de Seu manto. 

Jesus imediatamente sentiu que poder havia saído dEle e perguntou: “Quem tocou em mim?”(v.45).
Em sua busca de escapar sem ser vista, Jesus a viu.  Quando ela percebeu que não podia  passar
despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos Seus pés e Lhe disse como fora instantaneamente
curada da sua hemorragia. 

Jesus a tratou com compaixão sem rejeição e disse: “Filha, a sua fé a curou! Vá em paz”(v 48). Ela
não apenas experimentou a cura, mas também o amor de Deus e a aceitação em Sua família – Ele a
chamou de “filha”. 

Nossas vidas hoje

Coloque-se no lugar da mulher que sentiu essa rejeição, que estava abatida e tinha sentimentos de
desespero durante 12 anos, pois nenhum médico podia curá-la. Em sua busca desesperadora para
encontrar a cura, ela seguiu  Jesus e confiou nEle para ser curada. Sua fé foi recompensada, e ela foi
embora livre de condenação e vivenciou a cura que tanto buscava. 

Talvez você também esteja sofrendo. Sua situação talvez seja diferente da dessa mulher, mas aqui
existem palavras de encorajamento para você – Ele é o mesmo hoje e ontem e é um Deus que é
ciente de quem você é e que lhe conhece pelo nome.
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Sou lembrada das palavras do compositor Paul Baloche que dizem: 
Ele sabe o meu nome, 
Ele conhece cada pensamento;
Ele vê cada lágrima que cai
E me ouve quando eu clamo. 

Um dos nomes de Deus é El Roi – significando o Deus que vê. Hagar teve essa experiência com o
Deus que viu sua dor. 

Este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado: “Tu és o Deus que me vê”, pois
dissera: “Teria eu visto Aquele que me vê?” (Gênesis 16:13).

Ele vê o nosso sofrimento e a nossa dor; tudo o que precisamos fazer é esticar a nossa mão a Ele
com fé e confiar que Ele trará mudança à nossa situação.  A fé é o que Lhe permite fazer o
impossível, mesmo quando a nossa fé é do tamanho de um grão de mostarda (veja Mateus 17:20).  

Questões para discussão

1. Há algo nessa mulher com o qual você pode se relacionar? Caso sim, o que?

2. Como a fé da mulher enferma pode lhe ajudar na sua situação particular hoje?

3. Em seu sofrimento, Jesus agiu com bondade para com ela, independente da sua condição.
Como isso faz você se sentir?

4. Como esse estudo a ajuda a lidar com outras pessoas da comunidade que são excluídas?

Vivendo como amada

É bom saber que servimos um Deus que age com bondade e que nos ama pelo que somos. Como
você pode demonstrar bondade a alguém que talvez precise que tal ato lhe seja demonstrado esta
semana?

Tenente-Coronel Yvonne Conrad (Território da África do Sul)

Sei que sou amada na medida em que, em obediência ao chamado de Deus, tenho vivenciado a
presença de um Deus amoroso que me guiou fielmente da África do Sul à Nova Zelândia – onde
servi como Secretária Divisional de Pessoal, a na Zona da África no Quartel Internacional na
nomeação de Assistente de Sub-secretária e agora de volta ao meu território e origem, África do
Sul.
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Estudo bíblico 6

Você é amada – Aja com humildade 

Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão,
bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas

que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou.  Acima de tudo, porém,
revistam-se do amor, que é o elo perfeito. (Colossenses 3:12-14).

Leitura Bíblica – João 13:1-17 e Filipenses 2:1-11

Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si
mesmos. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros.
Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus  (Filipenses 2:3-5).

O que a Bíblia diz

Há alguns incidentes na história do Evangelho que revelam o caráter de Jesus e mostram
perfeitamente  Seu amor para com os Seus seguidores como Sua ação ao lavar os pés dos
discípulos antes da última ceia.  

Quando nenhum servo tomou à frente para cumprir o costume de lavar os pés dos convidados à
mesa, nenhum dos discípulos estava preparado para se oferecer para fazê-lo. Lucas nos conta que
pouco antes estavam discutindo entre si quem era o maior (Lucas 22:24-27). Quer tenha sido o
orgulho competitivo ou a arrogância que cegou os olhos dos discípulos à necessidade do
momento, a tarefa humilde de lavar pés empoeirados não aconteceu.  Então, Jesus fez o que
nenhum dos Seus homens estava preparado para fazer Colocou água em uma bacia e uma toalha
em volta da cintura e ajoelhou-Se diante dos discípulos para lavar a sujeira dos seus pés.  

João explica o porquê. Ele diz que Jesus “sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do
seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus...” (v 3) e “então…começou a lavar os
pés dos seus discípulos” (vv 3-5). Jesus sabia quem Ele era, de onde vinha e para onde estava indo.
Por causa dessa segurança, Ele tinha segurança para servir. O lava pés é uma parábola visual
demonstrando a verdade que “como o Filho do homem, que não veio para ser servido, mas para
servir e dar a sua vida em resgate por muitos.”(Mateus 20:28).

Paulo captura o princípio fundamental do coração servo de Cristo numa passagem da carta à igreja
em Filipos. Ele fala de um Jesus que, “embora sendo Deus...esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser
servo...humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz!” (Filipenses 2:6-8).  
A vida de Jesus foi marcada por total abandono de quaisquer direitos. Sua vida foi marcada por
humildade e obediência, uma vida marcada pelo serviço.

Nossas vidas hoje

Na minha parte do mundo, se quisermos ter sucesso no mundo comercial ou empresarial, somos
ensinados que devemos ser fortes, assertivos, poderosos e confiantes em alcançar os nossos
objetivos. Humildade e vida de servo não aparecem em nenhuma lista! 
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No entanto, são qualidades essenciais para todos que querem seguir o exemplo de Jesus.
Frederick B. Meyer foi um renomado professor da Bíblia e pregador, que atuou na Inglaterra na
virada do século 20. Ele se tornou amigo do evangelista americano Dwight L. Moody e
estabeleceu uma das primeiras “megaigrejas” em Londres.  Apesar de ser ainda um escritor
prolífico (ele escreveu  mais de 40 livros de devocional), Meyer é melhor lembrado pelo seu
dinamismo quanto à reforma social, participando incansavelmente de campanhas contra os males
socioeconômicos do seu tempo. Este grande professor disse uma vez: 

“Eu costumava pensar que as dádivas de Deus estavam em prateleiras uma em cima da outra; e que
quanto mais a gente crescia em caráter cristão, mais fácil seria alcançá-las.  Agora percebo que as
dádivas de Deus estão em prateleiras uma abaixo da outra; e que não é uma questão de crescer,
mas de se dobrar; e temos que descer, sempre, para receber as melhores dádivas.” 

Somos chamados a considerar os outros melhores que nós mesmos. Somos chamados a seguir o
exemplo de Jesus. Somos chamados a ter o mesmo desejo humilde de servir às pessoas assim
como Cristo o fez – mas não as serviremos bem, se não estivermos confiantes e seguros no nosso
próprio relacionamento com Ele. Se encontrarmos a nossa segurança e identidade nEle, podemos
tomar o lugar de servo, sabendo que qualquer coisa que fizermos para os outros, estaremos
fazendo para Ele (Mateus 25:31-46).

Questões para discussão

1. O caráter servo de Jesus originou-se do Seu relacionamento amoroso com Deus. Como
o nosso relacionamento amoroso com Deus molda o ministério no qual estamos
envolvidas hoje?

2. Jesus não nos disse para fazer o que Ele tinha feito, mas como Ele tinha feito. Não somos
lavadores de pés de tempo integral, mas, sim, servos de tempo integral. Qual é a diferença?

3. Somos chamados para servir outros, mas há momentos quando seremos servidos. Você
consegue lembrar de um momento em que alguém lhe serviu de alguma forma? Você acha
difícil deixar os outros lhe servirem?

4. O que significa para nós ter a mesma atitude de Jesus?

Vivendo como amada

Reflita nas formas em que a sua fé tem crescido e se fortalecido no último ano. Como outras
pessoas têm lhe servido, encorajando-a em sua confiança em Cristo e em seu crescimento como
cristã? Considere como isso tem impactado o seu serviço perante outros.

Major Pat Brown

Sei que sou amada na medida em que Deus tem estado ao meu lado em cada capítulo da minha
vida, me cutucando, guiando e me desafiando em diferentes aspectos de serviço e ministério. Ele
tem estado comigo numa jornada que começou na Escócia e que tem me levado tão longe quanto
à Nova Zelândia, trabalhando em Corpos, novas Avançadas e funções divisionais. Sou privilegiada
de servir no momento como capelã do Quartel Internacional em Londres. 
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Estudo bíblico 7

Você é amada – Demonstre mansidão

Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão,
bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que

tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou.  Acima de tudo, porém,
revistam-se do amor, que é o elo perfeito. (Colossenses 3:12-14).

Leitura Bíblica – Lucas 18:15-17
Mas Jesus chamou a si as crianças e disse: ‘Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam; pois o Reino

de Deus pertence aos que são semelhantes a elas’ 
(v 16).

O que a Bíblia diz

O livro de Lucas enfatiza o amor e o cuidado de Jesus àqueles que os líderes judaicos sequer
percebiam – as mulheres, os pobres e os social, racial e religiosamente excluídos: Pessoas tais como
mulheres imorais,  samaritanos,  leprosos,  cobradores de impostos,  criminosos, familiares rebeldes
e gentios. Lucas 18 nos revela o valor que uma pessoa tem. 

Os versículos 15-17 contam que os pais levaram as suas crianças a Jesus, mas os discípulos os
repreenderam por tal ato. Na cultura da época, pensava-se que as crianças deveriam ser vistas mas
não ouvidas. No mundo greco-romano, as crianças viviam às margens da sociedade. Os bebês eram
os mais vulneráveis, demonstrado na prática de matá-los ainda recém- nascidos. 

Era comum as mães judaicas levarem seus bebês a rabinos famosos e pedir para que eles
abençoassem os pequenos. Na leitura, a multidão, incluindo os discípulos, não viram isso como uma
prática apropriada. Pensavam que havia uma melhor forma de proteger seu honrado Mestre de
passar tempo com os mais humildes da sociedade, como mulheres e crianças, mas Jesus provou
que as crianças eram bem-vindas no reino de Deus.

Nossas vidas hoje

De quais formas demonstramos a mesma gentileza a outros? Considere a gentileza de Jesus para
com as crianças que foram trazidas para Ele abençoar. Essa é uma ilustração do quanto somos
amados e aceitos quando chegamos a Ele com uma fé simples de criança, sem depender da nossa
própria força ou entendimento, sabedoria ou obras. Só podemos nos achegar a Cristo se formos
semelhantes a uma criança.   

Imagine as crianças afugentadas pelos discípulos, mas ainda amadas pelo Seu Pai celestial. 
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Na nossa vida diária repreendemos nossas crianças, mas elas ainda vêm até nós. 

Meu filho mais novo joga críquete. Ele gosta tanto que em qualquer coisa que ele mete a mão quer
usar como bastão. Um dia ele estava praticando suas jogadas de batedor perto de onde o carro do
meu marido estava estacionado. Inevitavelmente a bola bateu no carro e quebrou a janela traseira.
Nosso filho sabia o quanto ele havia machucado os sentimentos do seu pai, então, rapidamente  foi
pedir desculpas pelo que tinha feito. O pai gritou com ele, e o meu filho se calou – mas depois de
um tempo se abraçaram e meu marido sugeriu que meu filho treinasse longe do carro. 

Assim como demonstramos aos nossos filhos o quanto os amamos, Deus faz o mesmo àqueles que
correm para os Seus braços e que sabem que Ele irá cuidar deles. Deus não discrimina, mas ama e
cuida de todos.

Questões para discussão

1. Em que sentido devemos nos tornar como crianças?

2. Por que você acha que Jesus silenciou os discípulos e deixou que as crianças fossem a Ele?

3. Qual foi a reação dos discípulos?

4. De qual forma o ensinamento de Jesus oferece esperança àqueles que lêm esse texto
hoje?

Vivendo como amada

Jesus nos deixou um exemplo a ser seguido. Como podemos demonstrar gentileza e amor às
outras pessoas?

Major Tracey Kasuso

Eu provei do amor de Deus quando deixei meu país natal do Zimbábue para ir à África do Sul
onde servi como Diretora Divisional dos Ministérios Femininos na Divisão do Cabo Leste. Serví
como Secretária de Pessoal no Colégio Internacional para Oficiais e Centro de Desenvolvimento
para a Vida Espiritual (ICO-CSLD) e agora com Assistente de Sub-secretário da Zona da África no
Quartel Internacional.
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Estudo bíblico 8

Você é amada – Paciente

“Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão,
bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas

que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém,
revistam-se do amor, que é o elo perfeito.” (Colossenses 3:12-14)

O que a Bíblia diz

Histórico da carta aos Colossenses
Paulo escreveu esta linda carta enquanto estava aprisionado (4:3, 10, 18), provavelmente em Roma.
Esta epístola é também considerada como companheira da carta de Paulo a Filemom e compartilha
semelhanças de estilo e conteúdo com a carta de Efésios. Baseado nas evidências internas e
históricas da carta, Colossenses provavelmente foi escrito por volta de 50-60 AD.

Assim como outras epístolas paulinas, a carta está dividida por seções doutrinárias e práticas. As
discussões doutrinárias e teológicas nos capítulos 1 e 2 destacam hinos majestosos sobre Cristo
como “a imagem do Deus invisível’ (1:15); Ele é antes de todos os tempos  e está acima de todo o
poder, até o final dos tempos (1:17); Ele é a cabeça da Igreja (1:18); “nele habita toda a
plenitude”(1:19); Ele “reconciliou todas as coisas” (1:20); em Cristo “estão escondidos todos os
tesouros da sabedoria e do conhecimento” (2:3); Ele cancelou toda a escrita de dívida que nos era
contrária (2:14); e despojou todos os poderes que se opuseram a Ele (2:15). 

A seção prática da carta está nos capítulos 3 e 4. Antes de nos focarmos nos versículos principais
(3:12-14), examinemos certas palavras que são comuns na apresentação  paulina dos argumentos.

O Capítulo 3 começa com a palavra “Portanto”-  que traduzido do grego ei (i) refere-se às
evidências fundamentais citadas nos capítulos 1 e 2 e conduzem à aplicação prática. Como resumo,
Paulo diz,  “Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto,
onde Cristo está assentado à direita de Deus.” (3:1). Então, Paulo enumera a aplicação prática do
que significa firmar o coração nas coisas do alto.  

Ele sobe a um nível elevado de discussão nos versículos 12-14. Qual palavra é usada novamente?
Portanto. 

No versículo 1 do Capítulo 3, a aplicação prática foi baseada no fato de que os colossenses haviam
ressuscitado com Cristo. No versículo 12, as aplicações seguintes foram baseadas no fato de os
colossenses serem: 

• O povo escolhido de Deus. 
• Santos. 
• Amados.

Agora, foquemos numa das características de um homem ou uma mulher escolhido, santo e amado
por Deus – paciência. Os versículos 13-14 dão-nos uma linda descrição no que diz respeito ao
nosso relacionamento um com o outro. 



Passo 1. ‘Suportem-se uns aos outros.’ A palavra grega para ‘suportar’ é anechomai (an-ekh’-
om-ahee), que significa tolerar, sofrer.

Passo 2. ‘Perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros.’ Se a ofensa a machucou
tanto e está sendo difícil suportar, perdoe. 

Passo 3. ‘Perdoem como o Senhor lhes perdoou.’ Não apenas perdoe. Perdoe como o
Senhor lhe perdoou. Nunca devemos nos esquecer de que nós também precisamos
de perdão e talvez tenhamos feito algo que seja difícil de perdoar. 

Passo 4. ‘Acima de tudo, porém, revistam-se do amor.’ Essa é a mais linda e convincente
manifestação da paciência.

Nossas vidas hoje

Nada mudou na história da humanidade no que se refere à luta humana contra a impaciência. Saul
perdeu a bênção de Deus quando ofereceu o sacrifício ao invés de pacientemente esperar por
Samuel. No Salmo 13:1,2, o salmista clamou: “Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de
mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no
coração dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim?”. Este clamor ressoa pelos
tempos e todos têm que se submeter ao ato purificador do amor de Deus

Questões para discussão

1. Leve cordões de diferentes tamanhos. Peça para que cada mulher descreva o seu nível de
paciência escolhendo o cordão do tamanho que melhor se aplica.  Durante a discussão,
você talvez venha a descobrir que algumas pessoas têm mais tolerância para pessoas que
não são da sua própria família. Explore as experiências e os motivos por trás dos níveis de
paciência de cada uma. 

2. Discuta os diferentes passos do exercício da paciência traçados em Colossenses 3:13, 14.
Deixe que as pessoas identifiquem incidentes que deveriam suportar ou perdoar; ou
pessoas a quem deveriam pedir perdão. 

Vivendo como amada

Numa folha de papel, peça para as mulheres assumirem um compromisso de viver como alguém
que está  segura no amor de Deus e que demonstra o mesmo amor aos outros, exercitando a
virtude do fruto do Espírito que é a paciência. 

Major Elsa Oalang

Estou segura no amor de Deus porque Deus tem demonstrado sua paciência para comigo em
tantas situações diferentes. Já servi também como Diretora de Educação e Currículo no Território
de Papua Nova Guiné e agora como Secretária de Literatura e Editora do Brado de Guerra no
meu território das Filipinas.
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Estudo bíblico 9

Você é amada – Aceita

Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão,
bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas

que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém,
revistam-se do amor, que é o elo perfeito. (Colossenses 3:12-14).

Leitura Bíblica – João 4:1-42; Romanos 15:7
Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma que Cristo os aceitou, 

a fim de que vocês glorifiquem a Deus (Romanos 15:7).

O que a Bíblia diz

Olhando para a vida e ministério de Jesus, podemos rapidamente identificar quantas vezes Ele se
relacionou com pessoas que viviam à margem da sociedade:  Ele comia com os cobradores de
impostos; tornou-se amigo dos pecadores; tocou nos leprosos; curou os doentes. Nesta passagem
do Evangelho de João aprendemos muito sobre a atitude de Jesus para com as pessoas. 

Jesus estava descansando sozinho ao lado de um poço, em Sicar, quando uma mulher samaritana
chegou para tirar água. Sem ter como beber da água, Jesus a chocou ao lhe pedir um pouco.
Durante séculos, judeus e samaritanos haviam discutido entre si e, como João explica, “os judeus
não se dão bem com os samaritanos” (v 9). Ainda mais chocante é o fato de que esse samaritano
era uma mulher, e uma mulher com um passado questionável. Talvez ela deliberadamente escolhera
se achegar ao poço na parte mais quente do dia para evitar se encontrar com outras pessoas que
iriam até lá quando fosse mais fresco. Ela era moralmente marginalizada.  Nenhum rabino judaico
de respeito ia querer ser visto conversando com tal mulher em público – no entanto, Jesus falou
com ela.

Começando com o pedido de água, Jesus então focou a conversa em assuntos espirituais. A mulher
samaritana talvez tenha ido simplesmente tirar água do poço, mas Jesus a convidou a beber da água
da vida eterna (v 13, 14). Sua vida secreta não estava escondida dEle, em suas próprias palavras, ela
testemunhou que “Ele me disse tudo o que tenho feito” (v 39). Jesus não a julgou. Ele não a
condenou. Ele simplesmente a aceitou e lhe ajudou a ver quem Ele era – o Messias (v 26).

Nossas vidas hoje

A Igreja deveria ser um lugar em que pessoas de diversas trajetórias de vida pudessem se encontrar
e se sentir bem-vindas. Pessoas diferentes, de diferentes estágios da vida e de diferentes níveis de
entendimento espiritual – somos tão diferentes!  No entanto, a Bíblia nos assegura que Deus quer
que todos nós sejamos salvos e O conheçamos.  Através do sangue de Jesus derramado, pessoas que
outrora estavam distantes – pessoas como nós – são trazidas para perto de Deus. Cada parede de
inimizade, discriminação e preconceito deve ser derrubada, pois agora somos um em Deus. 
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A aceitação é definida como a habilidade de comunicar valor, consideração e respeito às pessoas.
A aceitação de outros implica que podemos aprender deles. Uma atitude de aceitação deve estar
no coração de quem somos como indivíduos e quem somos quando nos encontramos com
outros. Sim, somos diferentes, mas aceitar cada um como irmãos e irmãs em Cristo é amar,
respeitar e honrar a cada um como Deus nos ama, respeita e honra. 

Se Deus, pela Sua graça, nos tem aceito incondicionalmente, devemos fazer o mesmo. Devemos ser
pessoas que demonstrem graça. Devemos aceitar as outras pessoas e mostrá-las que as amamos. 

Questões para discussão

1. Quando foi a última vez que você fez alguém se sentir bem-vindo e aceito?

2. O oposto da aceitação é a rejeição. Você consegue pensar em algum momento em que se
sentiu excluída ou rejeitada por um grupo? Como você se sentiu? 

3. Como mantemos uma atitude de aceitação sem comprometer a nossa fé?

4. Atos 11:9 mostra que os primeiros cristãos tiveram um tempo difícil aceitando que os
gentios também poderiam ser cristãos (leia a história completa de Pedro e Cornélio em
Atos 10). O que essa história nos ensina sobre as nossas atitudes perante outros? Seria
certo a igreja rejeitar alguém por qualquer razão que fosse?

Vivendo como amada

Nenhuma de nós é um produto final. Estamos todas no processo de nos tornarmos mais e mais
como Jesus. Às vezes, como Paulo diz, isso significará suportar uns aos outros (Colossenses 3:13).
Assim como Jesus nos tem aceitado, nós também devemos aceitar outros. 

Reflita em como você pode demonstrar essa atitude de aceitação às pessoas que você encontra na
sua comunidade.  

Major Pat Brown

Sei que sou amada à medida em que Deus tem estado ao meu lado em cada capítulo da minha
vida, me cutucando, guiando e me desafiando em diferentes aspectos de serviço e ministério. Ele
tem estado comigo numa jornada que começou na Escócia e que tem me levado tão longe quanto
à Nova Zelândia, trabalhando em corpos, novas avançadas e funções divisionais. Sou privilegiada de
servir no momento como capelã do Quartel Internacional em Londres. 
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Estudo bíblico 10

Você é amada – Perdoe

Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão,
bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas

que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo,
porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. (Colossenses 3:12-14).

Leitura Bíblica – João 8:1-11

Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: ‘Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou?’  
‘Ninguém, Senhor’, disse ela. (v. 10, 11).

O que a Bíblia diz

No capítulo 7 de João, Jesus tinha vindo da Galileia até Jerusalém, na Judeia para a festa dos
tabernáculos, e ensinou no templo, apesar dos líderes judaicos estarem à Sua procura para matá-
lO.  Depois disso, Ele sobe ao monte das Oliveiras, mas retorna cedo de manhã, e é aqui que a
história começa.  

Jesus está ensinando mais uma vez, e uma multidão se está formando. É a oportunidade perfeita
para os professores religiosos da lei e os fariseus testarem Jesus, fazendo-O errar para que possam
se livrar dEle. Trazem uma mulher que tem cometido adultério e perguntam a Jesus o que Ele faria
– Ele seguiria a lei de Moisés (Torá)? Jesus nada diz, mas começa a escrever no chão com o dedo. É
apenas quando ficam Lhe perguntando que Jesus se levanta e lhes desafia:  “Se algum de vocês
estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela” (v 7). É só isso que Jesus diz e, então, volta
a escrever no chão novamente. Ele fica ali até todos da multidão se afastarem e até que Ele esteja a
sós com a mulher. 

É aí que o perdão acontece, quando Jesus fala diretamente com a mulher. E o que Ele diz deveria
ter vindo como surpresa para ela e à multidão:  “‘Ninguém a condenou? …Eu também não a
condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado’.” (v 10, 11). Jesus perdoa a mulher, e ela fica
livre para começar sua nova vida de cura e transformação. 

Nossas vidas hoje

Perdoar não é fácil. Eu percebo que é uma das coisas mais difíceis de fazer na vida. Mas também
tenho aprendido que o perdão é necessário para que a cura e a transformação aconteçam. Se você
não perdoa, pode ser muito difícil prosseguir com a vida. No entanto, o perdão não traz cura ou
transformação de forma instantânea – é parte de um processo, e tenho visto que é um ótimo
começo. Quando você está num relacionamento, quer seja com uma pessoa amiga, pai, mãe, criança
ou esposo, em algum momento é provável que vocês se machuquem, e o perdão terá que
acontecer. 
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Tinha um amigo com quem tive uma conexão instantânea. Conhecemo-nos muito bem durante um
período curto de tempo. Às vezes, parecia que nos conhecíamos há anos. Mas depois de um
tempo, tornou- se um relacionamento de mão única, onde eu estava iniciando o contato 99% do
tempo. Portanto, quando parei de fazer contato, simplesmente paramos de nos falar. A partir da
minha iniciativa, tentamos reconectar algumas vezes, mas simplesmente não aconteceu. Depois de
dar a última chance, parei de contatar esse amigo por completo. Às vezes parecia como uma
derrota e havia momentos em que me culpava por não ter conseguido fazer o relacionamento
funcionar quando, de fato, havia tentado o tempo todo, mas a outra pessoa é que não havia
tentado.

Foi difícil desistir daquele relacionamento e ainda me encontro às vezes querendo fazê-lo
funcionar. Mas o processo de cura, transformação e liberação apenas puderam começar quando
parei de me culpar e perdoei meu amigo por não querer restabelecer contato. 

Questões para discussão

1. ‘Condenar’ significa expressar total desaprovação de algo e/ou alguém, tipicamente na vida
pública. Você percebe que às vezes a condenação acontece ao invés do perdão?
Compartilhe alguns exemplos.  

2. Tire um tempo para pensar sobre as diferentes reações na leitura bíblica. Compartilhe
seus pensamentos sobre como Jesus, os fariseus e a mulher reagiram. Como você teria
reagido se fosse a mulher, o fariseu ou Jesus?

3. O que você acha que Jesus escreveu na areia? Se Ele estivesse escrevendo uma mensagem
para você, qual seria?

Vivendo como amada

‘O perdão não é um ato ocasional; é uma atitude constante’
Martin Luther King Jr. 

Olhando para a sua vida, há algo do passado que você esteja segurando ou pelo qual você precisa
se perdoar?  Você precisa perdoar outra pessoa? Peça para Deus lhe guiar, na medida em que você
perdoa, para que o processo de cura e transformação possa começar. 

Louise Wahl (Território da Dinamarca) 

Sei que sou amada na medida em que Deus me tem guiado no ministério de crianças e jovens
na Dinamarca e no Canadá, e também como voluntária (por 12 meses) do Centro de
Desenvolvimento para a Vida Espiritual, em Londres. 
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Estudo bíblico 11

Você é amada – Amor que une

Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão,
bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que

tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém,
revistam-se do amor, que é o elo perfeito. (Colossenses 3:12-14).

Leitura Bíblica – João 15:1-5

Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele
corta; e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos, pela palavra que
lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por
si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em
mim. Eu sou a videira;  vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito
fruto; pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma.

O que a Bíblia diz

Deus criou um mundo perfeito. Do caos, Deus respirou e criou a unidade. Isso impactou funções e
relacionamentos, trabalho e louvor, amor e o viver até o homem quebrar o relacionamento com
Deus e eventualmente um com o outro (veja de novo o relato de Gênesis). A unidade tornou-se
instável e voltou ao estado de caos. Essa é uma das razões porque Jesus é referido como o
segundo Adão. A diferença sendo que, desta vez, através do nosso relacionamento com Ele,
podemos nos manter fortemente unidos a Deus. 

No Evangelho de João, Jesus fala de estarmos “unidos” com Deus, a fim de que as nossas vidas
unidas impactem outros. Não fomos criados para sermos seres solitários. Jesus diz que estando
unido com Ele (descrito aqui como a Videira Verdadeira), traremos crescimento espiritual das
seguintes formas:  

• Daremos fruto – João 15:4.
• Daremos muito fruto – João 15:5.
• Daremos fruto que permaneça – João 15:16.

Nossas vidas hoje

A solidão é um dos maiores problemas do século 21. Em muitas cidades, comunidades, vilarejos e
até mesmo famílias, as pessoas estão vivendo vidas solitárias, desconectadas. É uma pequena
mudança gramatical, mas a diferença para a pessoa que vivencia o estar conectado ou
desconectado pode ser enorme.
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Não devemos viver isolados. Lemos acerca disso em João 15 e novamente no texto inicial de
Gênesis sobre a criação. Lemos que fomos destinados um ao outro, a viver em comunidade. “Não
é bom que o homem esteja só; farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda” (Genesis
2:18). Isso não diz respeito a ser solteira, ou viver sozinha,  mas diz respeito a viver vidas
desconectadas. Assim como um aparelho elétrico precisa ser “ligado” para que a energia possa
passar por ele, nós também precisamos viver vidas conectadas e “ligadas”, abertas para que o
Espírito Santo flua em nós, dando- nos poder e unindo-nos uns aos outros. 

É vital que vivamos em “perfeita unidade” com o nosso Pai celestial, a fim de que possamos
estabelecer relacionamentos com outros. Deus precisa fazer parte de todos os relacionamentos,
quer seja entre casais, membros da família ou amigos.  

A mensagem de Paulo aos Efésios reitera uma mensagem similar aos nossos versículos-chave de
Colossenses, onde ele escreve:  “Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes,
suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito
pelo vínculo da paz.” (Efésios 4:2, 3)

Questões para discussão

1. Em quais momentos talvez seja um “esforço” manter a unidade?

2. Como o amor nos ajuda a dar fruto que permaneça?

3. De que maneiras podemos melhor expressar a nossa unidade cristã?

Vivendo como amada

De quais formas podemos nos conectar melhor com a nossa comunidade? Uma sugestão talvez
seja de fazer uma “caminhada de oração” na sua rua, comunidade, região, vilarejo...ore por unidade
– procure uma oportunidade. 

Major Val Mylechreest 

Sei que sou amada na medida em que tenho sido abençoada por ter crescido numa família
cristã e respondido ao chamado de Deus para a minha vida. Minha jornada como oficial tem sido
um ótimo privilégio. Minhas nomeações têm incluído Faith House (patrulhamento noturno) e  The
Haven (lar para crianças) e corpos no Reino Unido e na Austrália. Agora sou encarregada do
Ministério com adultos e famílias do território do Reino Unido com a República da Irlanda.
Agradeço a Deus pelo Seu amor incondicional, Seu plano e Sua provisão na minha vida. 
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Estudo bíblico 12

Amada – então ame

Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão,
bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que

tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém,
revistam-se do amor, que é o elo perfeito. (Colossenses 3:12-14).

Leitura Bíblica – João 13:1-17 e Filipenses 2:1-11

Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. (1 João 4:11)
Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos; logo,
todos morreram.  E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos,
mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. (2 Coríntios 5:14-15)

O que a Bíblia diz

O amor de Deus pelo ser humano é reafirmado muitas vezes na Bíblia. “Mais foi porque o Senhor
os amou…”(Deuteronômio7:8). “‘Eu sempre os amei,’ diz o Senhor” (Malaquias 1:2). O desejo de
Deus como resposta do Seu amor por nós é que amemos uns aos outros.  “Não procurem
vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como
a si mesmo. Eu sou o Senhor” (Levítico: 19:18) é a ordem dada ao Seu povo. 

A última ordem de Jesus claramente reflete o ensino do Velho Testamento: “Um novo mandamento
lhes dou:  ‘Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros.’”
(João 13:34). Ele reiterou essa forte afirmação como um sinal para Seus discípulos: “Com isso
todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros.” (v 35). Não
poderia haver declaração maior do que “Ame uns aos outros” como a base para ser qualificado
como seguidor de Jesus. 

Our lives today

O amor antecipa e pede amor em troca. Na minha parte do mundo, há um sentimento geral entre
grupos religiosos e até mesmo seculares de que o verdadeiro sentido do amor está diminuindo na
nossa geração, nos relacionamentos e na sociedade de uma forma geral. O amor dentro da família
– entre casais, irmãos e assim por diante – parece estar em declínio. 

Há inúmeros fatores contribuindo para isso. Uma observação comum é que o materialismo está
ganhando maior destaque em termos religiosos, sociais e culturais. O avanço científico e a
globalização são outros fatores que valem a pena ser considerados, assim como o rápido avanço
tecnológico. Os relacionamentos humanos estão em jogo enquanto a geração de hoje torna-se
mais dependente de aparelhos do que do contato pessoal.  Na medida em que a humanidade se
torna mais autônoma, há a tendência natural das pessoas dependerem menos de Deus. 

26262626



A escolha do tema desses estudos para este momento é perfeito, e oro para que a inspiração do
Espírito Santo tenha sido evidenciada através dessas páginas. Se compreendermos o que o
apóstolo Paulo quis dizer quando escreveu “Pois o amor de Cristo nos constrange...” (2 Coríntios
5:14), não pode haver razão para demorarmos em compartilhar esse amor tão maravilhoso. 

Numa das minhas nomeações trabalhei com pessoas vivendo com HIV/Aids, e trabalhadores
escravos e sexuais. Como não havia lugar para eles na sociedade e a exclusão era comum,
geralmente batiam às nossas portas em horários estranhos. Eu providenciava comida, água quente
para tomarem um banho e uma cama para a noite, e isso persistia por semanas e até mesmo
meses. Os desafios aqui consistiam em prover medidas de prevenção para combater doenças
sintomáticas que carregavam. Conhecer e provar o amor de Deus permitiu que eu as amasse, sem
discriminação. 

Questões para discussão

1. O que a frase “amem uns ao outros” significa para você?

2. Compartilhe experiências pessoais de amar outros com o amor de Cristo.

3. Na sua sociedade/cultura quais desafios dificultam que os cristãos expressem o amor de
Cristo uns pelos outros? Sugira como essas dificulades podem ser vencidas.

Vivendo como amada

Olhando para esses estudos, qual deles têm falado mais a você a respeito da sua jornada de amor?
Provamos do amor de Deus amando outros. 

Medite nesses versos: “Um novo mandamento lhes dou: Amem-se uns aos outros. Como eu os
amei, vocês devem amar-se uns aos outros.  Com isso todos saberão que vocês são meus
discípulos, se vocês se amarem uns aos outros” (João 13: 34, 35).

Comissária Nemkhanching Nu-i

Sei que sou amada na medida em que tenho tido o privilégio de servir ao Senhor no Território
Leste da Índia (meu Território de origem) e em funções com os Ministérios Femininos no norte da
Índia, Sri Lanka e nas Filipinas e atualmente como Secretária Zonal dos Ministérios Femininos para
a Zona do Sul da Ásia, no Quartel Internacional. 
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Você é amada! 

por Yvonne Field

Você já parou para pensar o que tudo isso significa?
Você quer questionar por que veio a existir?
Talvez seja difícil compreender,
Mais do que você poderia imaginar, 
Confia tudo a Deus e descobrirá;

Você é amada, você é amada,
Filha de Deus, não sabia que é amada?
Deus mandou o Seu Filho tão precioso,
Para mostrar-lhe, filha, que é amada, 
Oh, você é amada, você é amada,
Filha de Deus, não sabia que é amada?
Deus mandou o Seu Filho tão precioso,
Para mostrar-lhe, filha, que é amada

Nunca perca a esperança, viva além do sonho, 
Tudo o que você sonhou você pode ter;
Pois aos olhos de Deus você é honrada, 
Mais do que você poderia imaginar, 
Confia tudo a Deus e descobrirá;

Coro

Acreditará nEle e na Sua palavra?
Caminhe pela porta aberta,
Vida eternal é sua, a vida é sua, pois... 

Você é amada, você é amada,
Filha de Deus, não sabia que é amada?
Deus mandou o Seu Filho tão precioso,
Para mostrar-lhe, filha, que é amada, você é amada! 
Para mostrar-lhe, filha, que é amada! 
Filha, você é amada!
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Descanse no meu amor

por Marilyn Baker

Descanse no meu amor, relaxe sob o meu cuidado
E saiba que a minha presença sempre estará com você. 
Você é a minha criança e cuido de você.
Não há nada que o meu amor ou meu poder não possam fazer. 
Jesus está aqui. Ele está vivo,
E todo o poder é dado a Ele. 
Paz e alegria Ele lhe dá. 
Ele dá força e conforto ao seu coração. 

E Ele disse: Descanse no meu amor, relaxe sob o meu cuidado. 
E saiba que a minha presença sempre estará com você. 
Você é a minha criança e cuido de você.
Não há nada que o meu amor ou meu poder não possam fazer.

Você não pode impedir Deus de amar você

John Gowans

SASB 854 v3 

Você não pode impedir Deus de amar você
Mesmo se o desobedecer.
Você não pode impedir Deus de amar você,
Por mais que você O traia;
Pois um amor como esse o coração humano não consegue partir.
Você não pode impedir Deus de amar você
Nem hoje, nem nunca.
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May the word of Christ, The rich word of Christ Live in your hearts and make you

Moderato q = 80

You are loved
Based on Colossians 3:16

wise. Speak his words, sing his songs, It's to him all praise be -

longs.- May the word of Christ, The rich word of Christ Live in your hearts and make you

wise. May you know, may you show, you are loved.






