SÉRIE: OPERAÇÃO LAVA JATO INDIVIDUAL
LIÇÃO 5: AMOR
QUEBRA GELO: Tente imaginar um dia inteiro movido só pelo amor a Deus e ao próximo.
Absolutamente tudo o que fizesse seria movido só por atitudes e gestos de amor. Como seria este
seu dia? Dá para exemplificar? 4. Agora tente imaginar o oposto: um dia inteiro movido só pelo
egoísmo. Como seria? Tente comparar com o exemplo anterior. Nos dias de hoje, o que está
dominando: amor ou egoísmo?
INTRODUÇÃO: Pode parecer estranho, a principio, abordarmos este assunto agora, mas de
fato, tem tudo a ver. A verdade é que a falta de amor a Deus e ao próximo, que também pode
ser chamada de egoísmo crônico, tem sido apontada como a causa principal de tanta
maldade, exploração, abusos, mentira, impureza e violência. Quem ama mesmo nunca
enganaria, nem mentiria, exploraria ou feriria o seu semelhante.
DESENVOLVIMENTO: Leia Marcos 8:22-25. Esse parece ser o problema do nosso mundo
intoxicado de egoísmo crônico: Não vemos as pessoas com clareza e tratamos os seres humanos
como se tivessem a mesma importância que uma árvore. Mas Jesus veio para mudar o nosso
coração e a nossa visão. Quando Ele nos alcança e nos toca, somos transformados. Recebemos
um novo coração e uma nova maneira de enxergar a vida e as pessoas. O que antes era
impossível, como ver, amar, perdoar, ser puro, ser diferente da maioria, agora nós podemos fazer.
A salvação em Jesus Cristo é a solução e a única esperança para a nossa vida e, através do nosso
testemunho e de uma multiplicação contagiante, para toda a humanidade.
1. Enxergando com os olhos de Deus. A tendência do homem moderno é ver as pessoas
como ganhadoras ou perdedoras, vitoriosas ou incapazes, bonitas ou feias, úteis ou inúteis, lúcidas
ou desequilibradas. Mas Deus não é assim. Para ele os perdedores são tão importantes quanto os
vencedores; os russos, os líbios, os chineses e os hispânicos são tão importantes quanto os
brasileiros ou qualquer outra nacionalidade. Deus ama os detentos tanto quanto os empresários, os
universitários ou os mendigos. Todos os seres humanos são amados por Deus e todos são
convidados a receber a salvação mediante a cruz de Jesus Cristo. Deus está chamando todos os
homens para fazerem parte de sua família. Isso significa que todos com os quais cruzamos em
nossos caminhos são nossos irmãos em potencial. Quando compreendemos estas verdades e
começamos a enxergar as pessoas com os olhos de Deus, começamos a tratar a todos com
genuíno e natural amor. Portanto, da próxima vez que pensar em fazer uma grosseria com alguém
só porque ela é um garçom, sua empregada doméstica, um manobrista, ou alguém qualquer,
lembre-se: ninguém é um “qualquer”. Todas as pessoas são preciosas para Deus. Como cristãos,
seguidores de Cristo, jamais poderemos destratar, descartar, desconsiderar, explorar, prejudicar ou
machucar qualquer pessoa em qualquer situação. Porque todos são importantes aos olhos de
Deus. O que Deus espera é que amemos o próximo como amamos a nós mesmos (Mateus 22.39)
e que façamos com o próximo, qualquer um, o que queremos que os outros nos façam (Mt. 7.12).
2. Sentindo com o coração de Deus. Só Deus sabe o que cada pessoa sente, sofre e luta
porque ele pode ver o intimo de cada um. Jesus sabe o que nós sentimos porque ele se colocou
em nosso lugar. E nós também jamais conseguiremos sentir o que as pessoas sentem se não
fizermos um tremendo esforço para nos colocar na pele delas. Como nós nos sentiríamos se
estivéssemos desempregados, com as prestações para pagar, aluguéis vencidos e sem condições
de sustentar os filhos? Como sentiríamos se tivéssemos uma grave deficiência física, incapazes de
levantar-nos ou vestir-nos sozinhos? Como me sentiria se estivesse divorciado, ou viúvo, ou se
tivesse perdido um filho? A verdade é que nenhum de nós jamais enganaria, trataria mal, mentiria,
trairia ou trapacearia se nos colocássemos do outro lado da história. Quem ama age com pureza
de atitudes e de sentimentos, trata a todos com honestidade e sempre fala a verdade.
DESAFIO: Conduza o grupo a um tempo de clamor por mudanças e por compromisso com a
pureza, a honestidade, a verdade e o amor.

