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Reflexão 

Amor é sacrifício 
 

‘Tenho descoberto que o amor se relaciona muito mais ao trabalho do que à brincadeira. Tem 
muito mais a ver em ser servo do que ser um herói. Quando me comprometo em amar, 
geralmente acabo recebendo bem mais do que dou. Amor inevitavelmente custa algo, 
geralmente as três comodidades mais preciosas para mim – meu tempo, minha energia e meu 
dinheiro. Eu não me desfaço desses recursos facilmente, pois os tenho em quantidades 
limitadas.  
 
Me fale como posso demonstrar amor sem dar do meu tempo, energia ou dinheiro. No entanto, 
se você me disser que o amor significa sacrifício, serei relutante em me comprometer. Talvez 
seja por isso que alguns cristãos focam mais nos aspectos relacionados à diversão, comunhão 
e satisfação sem sequer mencionar a palavra sacrifício. Já passou da hora de deixar de lado o 
falso glamour que o mundo – e às vezes a igreja – põe em amar. Está na hora de dizer a 
verdade: amor verdadeiro é sacrificial. 
  
O versículo bíblico mais famoso encontrado na Bíblia, João 3:16, nos dá a definição bíblica de 
amor: "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”. Porque Deus se preocupava com o bem estar 
das pessoas, Ele deu – Ele sacrificou – o único Filho; e quando você se preocupa com o bem 
estar de outros, você geralmente precisa se sacrificar também. Você talvez tenha que dar seu 
tempo, energia e dinheiro por eles. Você talvez tenha que deixar de lado os seus planos, sua 
independência e privacidade. Para amar como Deus ama, você talvez tenha que se separar 
daquilo que lhe é mais precioso, pelo bem de outras pessoas.’ – Bill Hybels, Quem é você 
qando ninguém está olhando 
       
Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. 

E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. 
Isaías 9:6 – (NVI) 

 
Reflexão 
Temos um presente – o amor. Deus, que nos deu como presente o Teu Filho, que é amor, é 
capaz de criar em nós um amor que atrai uma resposta disposta a pagar o custo que vem em 
amar – nosso tempo e energia. Um amor que molda os meus planos e me prepara a pagar o 
preço!  
 
Oração 
Senhor, Tu tens nos banhado com tanto amor. Oramos para que não vivamos como se não 
fôssemos amadas por Ti, negando o Seu amor ou como pessoas que não conseguem amar. 
Oramos para que o Teu amor se torne tão real em nossas vidas que vivamos com confiança 
em Tua presença, sabendo que no Teu amor somos seguros e podemos nos aventurar e nos 
engajar num mundo que muitas vezes é cheio de demandas, e que nos frustra ou nos deixa 
irados. Que sejamos canais do Teu amor neste tempo, preparados a pagar o preço.   
 



Mas Deus demonstra seu amor por nós: Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos 
pecadores.  

Romanos 5:8 (NVI). 
 
Oração 
Senhor, Tu não exigistes de mim perfeição ou um comportamento exemplar antes de ter 
enviado o Teu filho ao mundo por mim.  Tu viestes não apenas como uma criança para viver no 
mundo, mas também para morrer – morrer por mim – e tudo isso antes mesmo de eu Lhe 
conhecer ou reconhecer. Senhor, se o Teu grande amor foi capaz de tal expressão, me ajuda a 
lembrar e demonstrar através do meu amor, mesmo pequeno, que fizestes isso não apenas por 
mim, mas para o mundo inteiro, e que o reconhecimento do Teu amor por outros, antes mesmo 
deles Te conhecerem, deverá influenciar a maneira como eu os vejo. Senhor, torna-me 
corajoso e forte para usar o Teu presente de amor para enxergar o Teu mundo, com todas as 
suas complexidades e falhas, e para saber que enquanto Tu agonizas sobre ele, eu posso 
influenciá-lo para o bem – mesmo que de forma limitada.   
 
Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à 
vontade da carne; pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume 
num só mandamento: "Ame o seu próximo como a si mesmo". Mas se vocês se mordem e se 
devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. 
Gálatas 5:13-15 (NVI). 
 
Oração  
Senhor, é fácil amar os amáveis – aqueles que demonstram amor a mim! Tu, no entanto, não 
requeres apenas isso de mim. Como posso amar aqueles que são difíceis de amar ou os 
desprezados e rejeitados? Eu realmente preciso fazer isso? Há tanto pecado – Tu requeres 
que eu ame o pecador? Até mesmo alguns daqueles que sofreram o pecado são difíceis de 
amar. Ó Deus, eu preciso realmente amar as pessoas que são difíceis de amar? 
 
Tempo para pensar 
Sente na presença de Deus e pense nessas questões difíceis. Peça para Ele te dar 
discernimento e sabedoria. Deixa isso causar um impacto no seu estilo de vida hoje.  
 
Com grande amor vem grande confiança!  
 
Respondeu Jesus: " ‘Ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e 
de todo o seu entendimento’. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é 
semelhante a ele: ‘Ame o seu próximo como a si mesmo’. Destes dois mandamentos 
dependem toda a Lei e os Profetas" – Mateus 22:37-40 (NVI). 
 
Oração 
Senhor, obrigada por aquele grande amor que se tornou meu. Me ensina a viver em amor e por 
amor, com a confiança de alguém que é amado. Que eu seja um catalizador de mudança num 
mundo que tem negado e corrompido o amor. Obrigada Senhor pelo presente do Teu filho 
Jesus – o presente de amor. Amém.  


