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Queridas Irmãs, 
 
Saudações felizes a todas vós. 
 
O Dia dos Ministérios da Mulher é um dia especial para as mulheres Adventistas de todo o mundo. É um 
dia em que agradecemos a Deus pelos dons que Ele nos tem dado para usarmos no fortalecimento das 
nossas irmãs e da Sua Igreja, um dia em que afirmamos umas às outras e derramamos amor abundante 
umas nas outras pelo Seu chamado nas nossas vidas e pela forma como Ele toca outras vidas através de 
nós. 
  
Este ano o nosso pacote dos MM para 13 de Junho foca-se no amor. No amor de Deus. Não só por mim e 
vós, mas também o amor de Deus a operar na e através das nossas vidas. Será que nos amamos 
incondicionalmente? Aceitamos nós que Deus nos ama, independentemente do nosso passado ou 
presente? Por vezes, precisamos de parar e fazer a nós mesmos algumas perguntas profundas que nos 
forçam a avaliar a nossa verdadeira condição espiritual e os relacionamentos com os outros.  
  
Este ano, a minha palavra é “relacionamentos.” Estou a fazer dos relacionamentos na minha vida – Deus, 
marido, filhos, família, amigos e mesmo estranhos que encontro ao longo do caminho, uma prioridade. 
O amor é a raiz de todos os relacionamentos. Não o meu amor, mas o amor de Deus a operar em e 
através de mim. 
  
A minha oração para cada uma de nós neste dia e em cada dia é, Deus em mim e através de mim, para 
que muitas vidas sejam alcançadas pelo Seu amor que salva. 
 
Alegremente vossa, 

 
 
 
 

Heather-Dawn Small, diretora 
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Acerca da Autora 
 

Heather-Dawn Small é a autora de “O Incrível Amor de Cristo me Constrange,” o 

sermão do Dia dos Ministérios da Mulher 2020. Heather-Dawn ocupa presentemente 

a posição de diretora dos Ministérios da Mulher na Conferência Geral dos Adventistas 

do Sétimo Dia. É esposa do Pastor Joseph Small e mãe de dois filhos já adultos, uma 

filha, Dalonne, e um filho, Jerard. 

 

Antes de chegar à Conferência Geral em 2001, Heather-Dawn ocupou a posição de 

diretora dos Ministérios da Criança e da Mulher por cinco anos na União das Caraíbas 

localizada nas ilhas gémeas de Trinidade e Tobago. 

 

Heather-Dawn possui um Doutoramento em Inglês da Universidade de Andrews, 

Berrien Springs, Michigan, EUA, e um Mestrado em Liderança com ênfase no Cuidado 

Pastoral às mulheres do Western Seminary, Portland, Oregon, EUA. É atualmente 

candidate a uma pós-graduação em Liderança, também no Western Seminary. 

 

Heather-Dawn adora andar de avião, ler, bordar, fazer scrapbooking, colecionar 

selos, e ministrar às mulheres. Ao viajar pelo mundo, ela tem três paixões:  ver mais 

mulheres envolvidas no evangelismo, encorajar mulheres a envolverem-se nos 

ministérios em prol do próximo – especialmente jovens mulheres, e partilhar a alegria 

que Deus lhe deu apesar dos muitos desafios da vida. A sua palavra preferida é 

“ALEGRIA” e o seu dizer preferido é, “Não deixes que ninguém te roube a alegria.” 

 

 

Lou Kinzer Blanchfield é a autora de “A Arte do Perdão,” o seminário incluído neste 

pacote. A Lou e o seu marido Roger Lee Blanchfield vivem numa quinta no estado do 

Iowa onde cultivam cereais, milho e feijão de soja, e onde o Roger trabalha como 

avaliador de propriedades. Têm dois filhos já adultos, Loralee e Brett. 

  

Quando a família era jovem, trabalhavam e brincavam todos juntos na quinta da 

família. Depois das crianças irem ambas para a escola, a Lou trabalhou em part-time 

como enfermeira num hospital rural. Têm licenciaturas tiradas no Walla Walla 

College, College Place, Washington (B.S.N.) e Drake University, Des Moines, Iowa 

(M.S.N.). É estudante de doutoramento no departamento de Desenvolvimento 

Humano e Estudos sobre a Família na Universidade Estatal de Iowa, em Ames, Iowa. 

Deu aulas de enfermagem na Faculdade Comunitária de Iowa Central e na Union 

College em Lincoln, Nebraska.  Atualmente, ensina no Segundo ano de enfermagem 

na Faculdade Comunitária da Área de Des Moines em Boone, Iowa. É membro da 

Sigma Theta Tau, a sociedade nacional de honra de enfermagem, e foi listada no 

Quem é Quem na Enfermagem Americana. 

  



 

A Lou e o Roger gostam de estudar a Bíblia, fazer caminhadas, andar de bicicleta, e 

de fazer desportos aquáticos assim como na neve. A Lou divide-se entre uma série de 

formas de arte como desenhar, pintar e jardinar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ordem do Culto Divino 
 

O Incrível Amor de Cristo me Constrange 

 

Chamado à adoração: #123 “O Amor de Jesus”  

 
Nisto se manifestou o amor de Deus para connosco: Que Deus enviou seu Filho 

unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. 

 

“Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, 

mas para que o mundo fosse salvo por ele.” 

 

Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou 

a nós, e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. 

 

Deus é amor; e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. 

 

Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. 

 

Se alguém diz: Eu amo a Deus, e odeia a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não 

ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu?” 

 

E dele temos este mandamento: Que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. 

—De I João 4 e João 3 

 

Hino de abertura: #88, “Achei um Grande Amigo” 

 

Oração Pastoral 

 

Ofertas 

 

Hino especial ou de dedicação: #295, “Tudo Entregarei” 

 

Texto bíblico: 2 Coríntios 5:14 e 1 João 4:7-12 

 

Sermão: “O Incrível Amor de Cristo me Constrange” 

 

Hino final: #285, “Pertenço a Cristo” 

 

Oração final  



 

Sermão 
O INCRÍVEL AMOR DE CRISTO ME CONSTRANGE 

Por Heather-Dawn Small 

 

“Porque o amor de Cristo nos constrange.”  

2 Coríntios 5:14 

 

(nota para o orador: Ao orar antes de pregar, peça a Deus para enviar o Espírito Santo 

para que este comova os corações e mentes de todos os que estão a ouvir. É o Espírito 

Santo que traz mudança e cura a cada pessoa. Esta mensagem chama à mudança.)  

 

Verso bíblica: 1 João 4:7-12 

 

INTRODUÇÃO  

 

Deixem-me começar por vos fazer algumas perguntas? (façam uma pausa antes de ler 

cada questão.) 

 

❖  Em que medida conhecer Cristo fez diferença na sua vida? 

❖  É hoje uma pessoa diferente por comparação ao ano passado? 

❖  O amor de Cristo por si mudou-o/a? 

❖  Se fizesse esta pergunta aos que lhe estão mais próximos, a sua família, o que 

diriam eles? 

 

Estas são perguntas incómodas, mas são perguntas às quais precisamos de responder. 

Por isso, deixem-me perguntar mais uma vez.  

 

 Em que medida conhecer Cristo fez diferença na sua vida? 

 É hoje uma pessoa diferente por comparação ao ano passado? 

 O amor de Cristo por si mudou-o/a? 

 Se fizesse esta pergunta aos que lhe estão mais próximos, a sua família, o que 

diriam eles? 

 

Paulo escreve em 2 Coríntios 5:14, “Porque o amor de Cristo nos constrange…” 

 

Deixem-me partilhar outras versões deste mesmo verso. 

 

“Porque o amor de Cristo nos compele...” (NKJV – New King James Version) 

 

“Porque o amor de Cristo nos controla...” (ESV - English Standard Version) 

 

“Porque o amor de Cristo nos controla e urge e impele...” (AMP – Amplified 

Version) 

 



 

A tradução A Mensagem diz, “O Amor de Cristo comoveu-me.…” (MSG) 

 

Cada uma destas versões ou traduções usa uma série de palavras diferentes para 

traduzir “constrangimento” —  palavras como “compele,” “controla,” “urge,” 

“impele,” e “comove.”  

 

Palavras fortes com forte significado. O que é que significa algo que nos constrange, 

nos compele, nos controla, ou nos comove a fazermos algo? Que tipo de amor é este? 

Deixem-me partilhar uma história convosco. 

 

A Susan, de 35 anos, estava cega há um ano. Devido a um diagnóstico errado ela tinha 

sido deixada sem vista. De repente, não conseguia ver, nem mesmo a querida e 

amada cara do seu marido Mark. Como é que isto lhe podia ter acontecido a ela era a 

sua pergunta diária. Estava deprimida e tinha todo o direito à sua amargura com 

sentimentos de arrependimento e perda. 

 

O Mark sentia a dor da sua esposa e estava profundamente triste pela sua perda e pela 

sua luta para fazer as pazes com a sua situação. O que podia ele fazer? A Susan estava 

demasiada assustada para se movimentar sozinha, por isso o Mark ia com ela a todo o 

lado incluindo apanhar o autocarro com ela para o trabalho todos os dias. Mas ele não 

ia conseguir manter. Era dispendioso e exigente. Assim que a deixava no trabalho, 

tinha que apanhar um autocarro de volta para o seu emprego. 

 

Finalmente, um dia o Mark disse à Susan que ela tinha de começar a apanhar o 

autocarro sozinha. Ela ficou zangada e surpreendida por pensar que tinha de andar 

de autocarro sozinha. “Eu estou cega,” ela gritou. “Como é que vou saber para onde 

estou a ir? Sinto que me estás a abandonar.” O coração do Mark ficou partido ao ouvir 

estas palavras, mas ele sabia que tinha de ser. Ele sabia que, com o tempo, a Susan ia 

habituar-se a andar de autocarro e ia tornar-se mais confiante. Mas nunca chegaria lá 

se ele continuasse a fazê-lo com ela. Por isso, nas viagens seguintes ele falou com ela 

sobre tudo o que ele fazia e depois deixou que ela tentasse por ela. Até a ajudou a 

fazer amizade com o motorista. 

 

Por fim, chegou o dia em que a Susan sentiu que podia apanhar o autocarro sozinha. 

O Mark ia apanhar um táxi para o seu trabalho como costumava fazer antes de ela ficar 

cega.  Naquela primeira manhã de segunda-feira ela abraçou o seu marido embora 

não o quisesse deixar ir. Mas depois largou-o, subiu cuidadosamente para o autocarro 

e seguiu caminho. Fez isto todos os dias—Segunda, Terça, Quarta, Quinta. Sentia-se 

mais confiante a cada dia acerca da sua capacidade de viajar sozinha para o trabalho.  

 

Certa manhã. Estava ela a pagar o bilhete ao sair do autocarro, o motorista disse, “Eu 

invejo-a.”  

 



 

A Susan não tinha a certeza se ele estava a falar para ela ou não. Afinal, quem é que ia 

invejar uma mulher cega? Curiosa, perguntou, “Porque havia de dizer que me 

inveja?”  

 

O motorista respondeu, “Deve ser tão bom ser cuidada e protegida como a senhora 

é.”  

 

A Susan não fazia ideia do que o motorista estava a falar e perguntou, “O que quer 

dizer com isso?”  

 

O motorista respondeu, “Sabe, todas as manhãs nesta semana que passou um 

cavalheiro bem-parecido fica lá ao fundo na esquina a vê-la descer do autocarro. Ele 

certifica-se que a senhora atravessa a Estrada em segurança e fica a vê-la até entrar 

no edifício. Depois sopra-lhe um beijo e vai embora. É uma senhora cheia de sorte.”  

 

Lágrimas de alegria escorriam pelo rosto da Susan. Porque embora não conseguisse 

vê-lo fisicamente, ela sentiu sempre a presença do Mark. Ela tinha sorte, tanta sorte 

porque ele tinha-lhe dado um presente muito mais poderoso que a visão – o dom do 

amor. Amor incrível. 

 

Que tipo de amor poderia compelir um homem, instar com ele e constrange-lo a tomar 

conta da sua esposa de tal maneira? Só o amor de Deus. Isto é um amor incrível! 

 

O AMOR DE DEUS POR MIM 

 

Mas o amor de Deus por nós é ainda mais incrível que o amor do Mark pela Susan. O 

amor de Deus fez com que Ele enviasse o Seu único filho a esta terra para morrer por 

nós para que tenhamos vida eterna. 

 

João, o discípulo amado, escreve acerca do amor de Deus na sua primeira epístola. 

Ele descreve o efeito que amor de Deus tem nas nossas vidas em 1 João 4:7-12. 

Vamos ler essa passagem hoje. 

 
7Amados, amemo-nos uns aos outros; porque o amor é de Deus; e qualquer 

que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. 

 
8Aquele que não ama não conhece a Deus; porque Deus é amor. 

 
9Nisto se manifestou o amor de Deus para connosco: Que Deus enviou seu 

Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. 

 
10Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele 

nos amou a nós, e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. 

 



 

11Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos 

outros. 

 
12Ninguém jamais viu a Deus; se nos amamos uns aos outros, Deus está em 

nós, e em nós é perfeito o seu amor. 

 

Deus chamou cada um de nós a partilhar o Seu amor com o mundo. Nos Ministérios da 

Mulher costumamos dizer, “Toca um coração, Alcança o meu Mundo.” Essa palavra 

“toque” significa tocar aqueles que têm necessidades com o amor carinhoso de Deus. 

Devido aos desafios e provações que enfrentamos na nossa vida, devido às lutas 

connosco e com os outros, podemos não ter esse amor para partilhar com os outros. 

Mas se Deus habita em nós diariamente, teremos esse amor. 

 

Lemos no verso 7 que “o amor é de Deus.” Deus é a fonte do amor. Qualquer outro 

amos não é amor verdadeiro. 1 Coríntios13 dá-nos uma clara descrição daquilo que é 

o amor verdadeiro e como se comporta. Algumas das frases que Paulo usa para 

descrever o amor verdadeiro são: 

- tudo sofre 

- benigno 

- não é invejoso 

- tudo suporta 

- nunca falha  

 

Sei que por esta altura alguns de vocês estão a pensar, “Quem é que consegue amar 

assim?” A resposta é, Deus consegue. E nós conseguimos também, se Ele viver em 

nós.  

 

Sabemos que Deus consegue amar assim porque Ele diz, “Porquanto com amor eterno 

te amei, por isso com benignidade te atraí” (Jeremias 31:3). Independentemente do 

nosso passado ou presente, das nossas lutas diárias com o pecado, ou das muitas 

vezes que falhamos com Deus, Ele continua a amar-nos. Ele não desiste de nos amar 

ou de nos atrair até Ele. Ter um relacionamento diário com Deus é vital para nós 

amarmos os outros como Deus o faz.  

 

Todos os que nascem na família celeste são num sentido muito especial irmãos do 

nosso Senhor. O amor de Cristo une os membros da Sua família. Onde quer que esse 

amor se manifeste, o relacionamento divino é revelado. 1 João 4:7 diz, “Qualquer que 

ama é nascido de Deus e conhece a Deus”. 

 

Oiçam como estas duas citações do Espírito de Profecia apoiam a mensagem de João. 

 

Não é agradável a Deus ver o homem a olhar exclusivamente para o que é 

propriamente seu, e fechando os olhos aos interesses dos outros.1  

                                            
1 E.G. White, Counsels on Health (Mountain View, CA: Pacific Press Publishing Association, 1923), 309. 



 

 

O amor de Deus no coração é a única fonte de amor para com o nosso 

semelhante.2  

 

O MEU AMOR POR DEUS 

 

João é muito direto ao escrever 1 João 4. Ele aconselha-nos no verso 7 a amarmo-nos 

uns aos outros e depois explica que a capacidade de amar como Deus vem de 

conhecê-lo. Volta a afirmar isto no verso 8 mas na negativa para que prestemos 

atenção. “Aquele que não ama não conhece a Deus”. Por fim, desafia-nos no verso 11 

a mostramos o amor de Deus uns aos outros.  

 

Está claro nas Escrituras que se não amamos o próximo, não conhecemos 

verdadeiramente a Deus. Se quem está à minha volta—família, amigos, membros de 

igreja, colegas de trabalho, desconhecidos—não veem o amor puro e verdadeiro de 

Cristo na minha vida então eu não conheço Deus.  

 

Podem ir à igreja todos os Sábados e mesmo durante a semana. Podem devolver 

fielmente o dízimo. Podem dar do vosso tempo, talento e meios à igreja, mas se na 

vossa vida não se vê o amor de Deus então não conhecem a Deus. E isso traduz-se em 

perdição. Imaginem fazer todas essas coisas e ainda assim estar perdido? Ninguém 

quer estar perdido! Contudo, estamos todos perdidos sem o amor de Deus nos nossos 

corações. Peço-vos que avaliem com honestidade o vosso coração neste momento e 

que supliquem a Deus que traga mudança ao vosso coração agora. 

 

O INCRÍVEL AMOR DE DEUS 

 

Que prova temos do amor de Deus? Vamos ler 1 João 4:9. 

 
9Nisto se manifestou o amor de Deus para connosco: Que Deus enviou seu 

Filho unigénito ao mundo, para que por ele vivamos. 

 

João reforça o mesmo pensamento ainda mais claramente neste evangelho. 

 

Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, 

para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 

3:16). 

 

O amor de Deus por nós é tão ilimitado que o impeliu, urgiu e constrangeu-o a fazer 

o grande sacrifício por você e por mim. Esse amor sacrificial é um amor incrível! 

 

Paulo diz-nos que Deus “nos elegeu nele antes da fundação do mundo” (Efésios 1:4). 

Pensem nisto! Antes de sermos concebidos, antes do tempo ter começado, Deus 

                                            
2 Ibid., O Desejado de Todas as Nações  (Mountain View, CA: Pacific Press Publishing Association, 1898), 354. 



 

pensou em nós. O amor de Deus por nós começou mesmo antes de o primeiro pecado 

ter sido cometido porque já existia um plano para nos salvar. Esse amor infinito é 

incrível! 

 

Ellen White escreve, “Aquilo que nos é essencial de forma a podermos receber e 

compartilhar o amor perdoador de Deus é crer no amor que Ele tem por nós.”3 Esse 

amor perdoador é incrível!  

 

Por causa do amor incrível e perdoador que Deus tem por nós, é esperado que nós, 

crentes, mostremos este amor a outros. João lembra-nos em 1 João 4:11, “Amados, se 

Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros”. 

 

O MEU AMOR PELOS OUTROS 

 

Alguns frutos são preferidos por diferentes pessoas e cada fruta preferida é descrita 

como “a melhor.” As mangas são doces e suculentas. Agradável aos olhos e tão 

tentadora! Uma outra fruta encontrada no Sudoeste Asiático é apreciada por muitos. 

Chama-se Durian. Contudo, o aroma deste fruto é forte e muito desagradável. Muitos 

nem provam por causa do cheiro. É tão desagradável que muitos hotéis não servem 

este fruto, nemo s passageiros o podem levar consigo a bordo de um avião, devido ao 

seu cheiro ofensivo. Ainda assim, quem o provou alega que o seu sabor é doce e 

divinal.  

 

Quando pensamos em amar os outros deparamo-nos com vários desafios. Algumas 

pessoas são como as mangas (ou a vossa fruta preferida). Gostamos delas à primeira 

vista. Achamos uma delícia tê-las por perto. Contudo, algumas pessoas são mais como 

a durian. Frequentemente, têm hábitos ofensivos. É difícil conhecê-las melhor e por 

vezes corremos em sentido contrário quando as conhecemos. Mas depois, se 

persistirmos, descobrimos coisas boas sobre elas. E Deus pode usar a vossa influência 

para amaciar os seus corações. 

 

Qual é a vossa oração diária? É, Senhor muda a outra pessoa? Ou é, Senhor muda-me? 

Quando os outros olham para nós, veem um amor que os fascina? Veem Jesus? Deviam 

ver um amor que nos compele, urge, controla e constrange a amá-los, sejam eles 

mangas ou durians.  

 

O AMOR DE CRISTO EM MIM 

 

Meus amigos, tenham coragem! Se somos como a durian, malcheirosos aos outros, 

Deus pode mudar os nossos corações e fazer-nos novas criaturas em Cristo. 

  

Paulo escreve em 2 Coríntios 5:17, 

 

                                            
3 Ibid., Prayer (Nampa, ID: Pacific Press Publishing Association, 2002), 298, 299. 



 

Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é; as coisas velhas já 

passaram; eis que tudo se fez novo. 

 

Precisamos de estar EM CRISTO. Porquê EM CRISTO? Porque EM CRISTO temos 

retidão, perdão dos pecados, vida eternal e alegria infinita. EM CRISTO somos novas 

criaturas.  

 

O que é uma nova criatura? Significa que vamos mudar de cara? Esta é uma mudança 

externa? A resposta é, a mudança é externa e interna. Externamente, as pessoas vão 

ver a mudança no vosso comportamento e a alegria no vosso rosto. Internamente, é 

uma mudança da mente e coração. Quando estamos em Cristo e Ele está em nós Ele 

muda o nosso caráter. Como resultado da mudança interior, o nosso comportamento 

exterior muda também. É isso que os outros deviam ver. 

 

As coisas velhas já passaram. Velhos hábitos, comportamentos, atitudes, todas essas 

coisas estão a desvanecer-se. Sim, podem vir ao de cima de tempos a tempos, quando 

olhamos para o nosso umbigo em vez de olharmos para Jesus. Mas quando buscamos 

o nosso Salvador diariamente, vamos ver uma mudança na forma como tratamos os 

outros e eles também vão ver isto. Ter um relacionamento com Cristo significa que 

somos recipientes do Seu amor que é derramado em nós. O amor regenerador é um 

amor incrível! 

 

O velho coração—sabem, o coração da mulher que disparate com a sua família por 

coisinhas, a mulher que critica e se queixa constantemente, a mulher que às vezes 

revela uma atitude impaciente, sim, o coração dessa mulher—rende-se ao Espírito 

Santo. As nossas famílias, amigos, colegas e vizinhos verão em nós o incrível amor de 

Jesus.  

 

PARTILHAR O AMOR DE DEUS 

 

Ainda assim, receber o amor de Deus não chega. Precisamos de passar esse amor aos 

outros. O amor que Deus nos dá afirma que somos amados, que somos preciosos aos 

olhos de Deus. Ao passarmos esse amor a outros, também eles saberão que Deus os 

ama e os vê como preciosos. Que diferença isso pode fazer na vida de alguém a 

afogar-se em culpa, remorsos, tristeza, raiva, solidão, desespero e ausência de 

perdão. Saber que Deus os ama exatamente como são e morreu para os salvar fará a 

diferença entre uma vida de dor ou uma vida de alegrias. E nós somos os portadores 

de alegria que Deus escolheu para levar o Seu amor aos Seus filhos em necessidade. 

Esse amor que muda vidas é realmente incrível! 

 

Ellen White escreve eloquentemente sobre o amor incrível, que muda vidas e comove 

os nossos corações. 

 

Quando o eterno princípio do amor encher o coração, fluirá para outros, não 

somente porque sejam deles recebidos favores, mas porque o amor é o 



 

princípio de ação, e modifica o caráter, rege os impulsos, controla as paixões, 

subjuga a inimizade e eleva as afeições. Este amor não é estreito, de modo a 

incluir apenas “eu e o meu”, mas é tão vasto como o mundo e tão alto como o 

céu. Está em harmonia com o dos obreiros angélicos. Este amor, nutrido na 

alma, adoça toda a vida, e lança refinadora influência em tudo ao redor. 

Possuindo-o, não podemos deixar de ser felizes, sorria-nos a fortuna ou nos seja 

hostil. E se amarmos a Deus de todo o coração, amaremos também a Seus filhos. 

Este amor é o Espírito de Deus. É o adorno celeste que dá a verdadeira nobreza 

e dignidade à alma.  

 

Uma pessoa cheia do amor de Jesus empresta às palavras, às maneiras, ao 

olhar, esperança, coragem e serenidade. ... Desperta o desejo de uma vida 

melhor; almas prestes a desfalecer são fortalecidas; os que se acham em luta 

contra a tentação serão revigorados e confortados. As palavras, a expressão, 

as maneiras, irradiam luz brilhante, e deixam após si um claro caminho em 

direção ao Céu. ... Cada um de nós tem oportunidades de ajudar a outros. 4 

 

Vamos ler 1 João 4:10-12.  

 
10Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele 

nos amou a nós, e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. 

 
11Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. 

 
12Ninguém jamais viu a Deus; se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, 

e em nós é perfeito o seu amor. 

 

APELO 

 

Deus chama cada um de nós à salvação através do Seu filho, Jesus Cristo.  

 

Chama-nos a render-Lhe as nossas vidas para que Ele viva nelas.  

 

Chama-nos a passar tempo com Ele todos os dias e a recebermos o Espírito Santo 

assim como os dons que este nos traz.  

 

O amor de Deus compele, controla, urge e constrange-nos. O Seu amor leva-nos a 

desejar a mudança que precisamos para nos tornarmos novas criaturas. 

 

Também nos chama a sermos um com Ele e com a Sua igreja ao alcançarmos aqueles 

que conhecemos,  aqueles que precisam do toque do amor de Cristo nas suas vidas. 

                                            
4 E.G. White, Our Higher Calling (Washington, D.C.: Review and Herald Publishing Association, 1961), 175. 

 



 

 

Sim, minhas irmãs, Deus chama cada uma de nós diariamente a receber o Seu amor 

e dar o Seu amor àqueles que conhecemos. Por isso, Deus precisa de mulheres —  

 

❖  Que se rendam a Ele diariamente. 

 

❖  Que O amam e estão dispostas a dar as suas vidas como sacrifício de louvor a 

Deus. 

 

❖  Que O coloquem em primeiro lugar nas suas vidas, antes do marido, dos 

filhos, da família, dos amigos, do trabalho, de tudo. Deus primeiro.  

 

❖  Que estudem a Palavra de Deus e sejam conduzidas pelo Espírito Santo.  

 

❖  Que estejam dispostas a servir os outros.  

 

Se desejam ser tais mulheres, conduzidas pelo incrível amor de Deus, juntem-se a 

mim de pé e permitindo que todos os presentes vejam que Deus tem um exército de 

mulheres que estão prontas e dispostas a amar o mundo por Ele. 

 

—Fim do Sermão— 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Seminário 
 

A ARTE DA AMIZADE 

O que a amizade significa nos nossos relacionamentos  

com os outros e com Deus  

Por Lou Blanchfield 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Que tipo de bênçãos perdem as pessoas por não terem amigos próximos? 

 Que bênçãos nos chegam quando temos amigos próximos?  

 

Uma citação que encontrei: 

 

A VIDA DEVE SER FORTIFICADA POR MUITAS AMIZADES. 

AMAE E SER AMADO, É A GRANDE FELICIDADE DA EXISTÊNCIA.  

—Sydney Smith 

 

Já se sentiram alguma vez sozinhas, ansiando por uma amiga e sem saberem como 

fazer amigas?  

 

Ellen White escreveu estas palavras no Desejado de Todas as Nações, p. 95: 

 

Os dons de Cristo, porém, são sempre novos e sãos. A bênção que provêm não 

deixa nunca de proporcionar satisfação e alegria. Cada nova dádiva aumenta a 

capacidade do que a recebe para apreciar e fruir as maravilhas do Senhor. Ele 

dá por graça. Não pode haver falta na provisão. Se permaneceis nEle, o fato de 

receberdes hoje um rico dom, garante a recepção amanhã, de um mais 

precioso ainda. As palavras de Cristo a Natanael exprimem a lei do trato de 

Deus com os filhos da fé. Com cada nova revelação de Seu amor, declara Ele 

ao coração que a recebe: “Crês? coisas maiores do que estas verás”.' João 1:50. 

 

Hoje, vamos considerar muitas ideias para construir amizades que serão 

encorajadoras, inspiradoras, práticas e divertidas. Terão a oportunidade de 

selecionar ideias que podem usar para enriquecer a vossa vida em casa, na igreja e 

na vossa vizinhança. 

 

AMIZADE NATURAL 

 

As amizades entre mulheres começam quando somos meninas. As meninas brincam 

com as suas mães e fingem ser “melhores amigas”. A infância e a juventude são 

passadas a lutar por encontrar e manter uma “melhor amiga”. Existem muitos fatores 



 

presente durante a infância e juventude que nos ajudam a desenvolver e manter 

amizades. O ambiente em sala de aula coloca-nos em contacto com pessoas da nossa 

faixa etária. Na academia e na universidade, nos colégios internos, somos colocadas 

em contacto íntimo com pessoas da nossa idade e, geralmente, com pessoas com 

quem partilhamos interesses e gostos comuns.  

 

Contudo, na nossa sociedade sempre em movimento, e no processo normal de 

crescimento e desenvolvimento, muitos de nós afastam-se dos amigos, de casa dos 

pais e do nosso Sistema familiar de apoio.  

 

 Os empregos afastam-nos dos nossos círculos de amizade. 

 

 Ficamos demasiado ocupados a levar a vida, a construir a nossa família 

e temos cada vez menos tempo para cultivar amizades. 

 

 Também encontramos menos pessoas com quem partilhamos crenças e 

interesses. 

 

 Se somos casadas, então a nossa melhor amiga tem de ter um cônjuge 

que seja compatível com o nosso cônjuge.  

 

Investigadores indicam que tornarmo-nos amigos é uma capacidade que pode ser 

aprendida, e tem a ver com a capacidade da pessoa para amar, ser amada e 

comunicar amor!  

 

A Bíblia diz-nos que Deus é amor. Diz-nos que o maior desejo de Cristo é ensinar-nos 

o quanto Ele nos ama. A Bíblia é o registo de como Deus tem tentado que conheçamos 

esse amor, na esperança de que por nossa vez respondamos amando-O e confiando 

Nele de volta. Vai mais longe, dizendo que quando conhecemos Deus, seremos como 

Ele. Ele é amor! Quando somos amor, outros serão atraídos a nós; teremos amigos. 

Mais do que isso, seremos capazes de fazer amigos para Deus! 

 

2 Coríntios 5:17-19 diz:  

 

Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é; as coisas velhas já 

passaram; eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos 

reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da 

reconciliação; Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, 

não lhes imputando os seus pecados; e pôs em nós a palavra da reconciliação. 

 

Vamos discutir três princípios para construir amizades: comunicar calor na nossa 

amizade, atribuir prioridade de topo à amizade e criar abertura nessa amizade. Estes 

princípios são discutidos em vários livros sobre o tema como Making Friends, por Em 

Griffin, e The Friendship Factor, por Alan L. McGinnis.  

 



 

Ambos os autores desenvolveram um modelo para construirmos amizades com base 

no princípio de João 15:15: “Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o 

que faz o seu senhor; mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de 

meu Pai vos tenho feito conhecer." A partir deste verso, parece que mesmo que, por 

vezes, a amizade pareça ilusória, para o Cristão, não é opção; é o mais elevado 

chamado! Jesus aprimorou o nosso relacionamento com Ele. Já não somos mais 

servos—mas amigos!  

 

O modelo de Deus para construir uma amizade encontra-se em João 15:12-17. 

Vejamos o primeiro princípio. 

 

PRINCÍPIOS PARA CONSTRUIR UMA AMIZADE 

 

O primeiro princípio no nosso modelo para construir amizades é:  

 

1. COMUNICAR AFETO 

 

McGinnis sugere que muitas pessoas se retraem nas expressões de afeto com medo 

de serem rejeitadas ou parecerem sentimentais. É importante comunicar afeto. Dizer 

o que nos vai no coração pode ajudar a construir amizades. Aqui vai um exemplo de 

não dizer o que vai no nosso coração: 

 

Dizemos "obrigada" quando queremos dizer "Deus te abençoe" 

e "até logo" quando queremos dizer "vou ter saudades tuas" 

 

É importante comunicar afeto. Vejamos João 15:12. Vemos que o modelo de Deus para 

construir amizades começa com o conceito de comunicar afeto: “O meu mandamento 

é este: Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei." 

 

Parece-vos bem para comunicar afeto? Mas podem interrogar-se sobre como pode 

alguém mandar no amor alheio. Eu fiz essa pergunta e procurei o mesmo verso no 

Strong's Greek Dictionary of the New Testament (p. 29). Neste verso, a palavra 

"mandamento" é definida como "uma prescrição autoritária"! Pensem nisto! Uma 

prescrição de amor, do próprio Grande Médico—que nos amou primeiro e nos pede 

para partilharmos o Seu amor com outros. 

 

Se seguirmos esta prescrição, o que pode o amor fazer? 

 

O amor—pode curar corações partidos! 

O amor—pode restaurar relacionamentos desfeitos! 

O amor—pode construir amizades! 

 

Será que Deus sabe que precisamos que o amor encoraje as amizades? Escutem a 

forma de Deus nos comunicar afeto: "Porquanto com amor eterno te amei, por isso 

com benignidade te atraí." (Jeremias 31:3). 



 

 

Nada encoraja mais a amizade do que saber que alguém nos ama. Comuniquem 

afeto nas vossas amizades! 

 

O segundo princípio no nosso modelo para construir amizades é: 

 

2. DEFINE A TUA AMIZADE COMO PRIORIDADE DE TOPO 

 

Conselheiros e psicólogos sugerem que as pessoas que são profundamente amadas, 

acreditam que as outras pessoas são uma fonte básica de felicidade. Os seus amigos 

são muito importantes para eles. Não importa quão ocupados estejam, desenvolveram 

um estilo de vida e uma forma de gerir o seu tempo que lhes permite ter 

relacionamentos profundos com as pessoas.  

 

Por outro lado, as pessoas solitárias lamentam a sua falta de companheiros próximos, 

contudo, na verdade colocam pouco ênfase no cultivar das amizades...e podem haver 

muitas razões para isto: 

 

 mágoas passadas 

 dor pessoal 

 e...tempo... 

 

A falta de tempo pode impedir-nos de manter uma ligação profunda com mais do que 

um punhado de pessoas. A amizade profunda requer investimento ao longo dos 

anos—tempo juntos, tempo para muitas conversas. 

 

O próximo verso do modelo de amizade de Deus, João 15:13, diz, “Ninguém tem maior 

amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos."  

 

Que tal, para prioridade máxima à vossa amizade? Compreendemos nós o que 

significou para Jesus dar a Sua vida pelos Seus amigos? O que quer dizer para vocês 

darem a vossa vida pelos vossos amigos? 

 

João 15:14 diz, "And you are my friends if you do what I command you." Esta prescrição 

para amar deve ser importante porque é repetida novamente neste verso. Quando 

está doente e o médico prescreve um medicamento ou tratamento, qual é o seu 

propósito ao fazer a prescrição? Trazer cura ao nosso corpo. Para que acham que 

serve a prescrição “de amor” de Deus? 

 

Deus anseia curar os nossos corações quebrados:  

 

 sarar os nossos relacionamentos desfeitos e  

 sarar as nossas amizades 

 

E por isso, o Grande Médico prescreve um tratamento que Ele sabe que funciona. 



 

Jesus podia ter passado todo o Seu tempo com grandes multidões de pessoas, contudo 

os evangelhos mostram-nos instantes que demonstram como Ele considerava uma 

prioridade de topo construir relacionamentos com algumas pessoas. 

 

Jesus construiu um relacionamento com os Seus discípulos. “E sem parábolas nunca 

lhes falava; porém, tudo declarava em particular aos seus discípulos." (Marcos 4:34). 

 

Jesus desenvolveu um relacionamento com três amigos especiais, Maria, Marta e 

Lázaro. Nos três evangelhos lemos sobre como Ele passava a noite em sua casa, como 

eles Lhe preparavam refeições e como Lhe confidenciavam as coisas (Mateus 21:17, 

Marcos 11:11,12, e João 12:1-8). 

 

Jesus também tinha tempo para o Seu relacionamento com o Pai Celeste. "E, 

despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte. E, chegadajá a tarde, estava 

ali só.” (Mateus 14:23). Ele também nos pede para passarmos tempo com Ele. "Vinde 

a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." (Mateus 11:28-

30). 

 

Jesus passou tempo com os Seus amigos íntimos. Ele precisava do conforto que Lhe 

davam os amigos. Amigos com quem se sentia seguro.  

 

Uma amizade íntima não acontece simplesmente. Quando a amizade se desenvolve, 

é porque lhe reconhecemos a importância e nos empenhamos nela. A amizade 

próximo pode crescer no caso daqueles que lhe atribuem a devido importância e a 

cultivam. Desenvolver um relacionamento com os nossos amigos leva TEMPO. E leva 

tempo a desenvolver um relacionamento com Deus. Precisamos de passer tempo com 

aqueles que são mais importantes.  

 

Nada encoraja mais a amizade do que saber que alguém nos escolheu e quer passer 

tempo connosco. Dá prioridade de topo à tua amizade! 

 

O terceiro princípio no nosso modelo para construir amizades é:  

 

3. CRIA ABERTURA NA TUA AMIZADE 

 

McGinnis e Griffin ambos sugerem que as pessoas com relacionamentos mais 

profundos e duradouros têm esta característica da “abertura”.  

 

 Têm uma certa transparência, permitindo que as pessoas vejam o que 

lhes vai no coração. 

 Não fazem de conta que são mais do que aquilo que são. 

 Sabem partilhar as mágoas e as alegrias dos outros. 

 

Já sentiram alguma vez que não podiam ser abertos, revelar a vossa tristeza, as vossas 

preocupações ou mesmo as vossas alegrias com outra pessoa, por medo que ela 



 

encontrasse algo de mau sobre vocês, algo que não fosse perfeito?  

 

Na área médica nós temos a consciência de que as pessoas que reprimem os seus 

pensamentos e medos desenvolvem frequentemente doenças relacionadas com o 

stress. Por outro lado, a honestidade e a abertura podem prevenir quer as doenças 

mentais quer certos tipos de doenças físicas.  

 

No modelo de Deus para a amizade, João 15:15 diz-nos que Deus criou um 

relacionamento aberto connosco:  "Já vos não chamarei servos, porque o servo não 

sabe o que faz o seu senhor; mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi 

de meu Pai vos tenho feito conhecer.” 

 

Deus criou um relacionamento aberto connosco. Ele tornou-nos conhecido todo o céu. 

Ele quer que O conheçamos. João 17:3 diz que a vida eternal é conhecer a Deus. João 

1:17, 18 diz que Jesus veio para nos dar a conhecer Deus. Todo o plano da salvação é 

um plano para restaurar a amizade entre Deus e o homem ganhando o amor e a 

confiança do ser humano.  

 

Se quiserem aprofundar a amizade com outra pessoa—uma amiga, o vosso esposo, ou 

Deus–criem essa abertura no vosso relacionamento. 

 

João 15:16 diz: "Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, 

para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça”. 

 

Não é entusiasmante? Pensem nisso! " Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos 

escolhi a vós!" Se pensam que nunca ninguém vos escolheu como amigo, têm de saber 

que o Rei do universo, o Salvador da humanidade, vos escolheu para serem seus 

amigos!  

 

O que quer dizer, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça? O fruto é o 

resultado da amizade com Deus e depois de passarmos tempo com Ele, os Seus 

atributos passam a habitar o vosso coração. Gálatas 5:22, 23 diz-nos: " Mas o fruto do 

Espírito é: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, 

temperança." Não vos parece que estas são as características que escolheriam num 

amigo se pudessem escolher um amigo perfeito? Esta é uma descrição de Deus, o 

nosso Amigo perfeito. Que melhor maneira de sermos amigos dos outros do que 

partilhando o fruto do Espírito Santo?  

 

Nada encoraja mais a amizade do que um relacionamento cheio do adorável fruto 

do Espírito Santo. Criem abertura na vossa amizade! 

 

SUMÁRIO 

 

“Isto vos prescrevo: Que vos ameis uns aos outros,” (João 15:17).  

 



 

 

  



 

HORA DO DEBATE DE GRUPO 

 

Impresso 1—O MODELO DE AMIZADE DE DEUS: Dividam-se em grupos de 4 ou 

6 e discutam como podem aplicar o modelo bíblico de amizade na vida real? Com 

pessoas de verdade? Com Deus? 

 

Impresso 2—JESUS O NOSSO EXEMPLO: Dividam-se em grupos de 4 ou 6 e 

encontrem formas práticas de seguir o exemplo de Jesus nas vossas vidas diárias. 

 

 

—Fim do Seminário— 

  



 

 Impresso 1 
 

O MODELO DE AMIZADE DE DEUS 

[esboço da discussão] 

 

Baseado em João 15:12-17 

 

 

1. Comunica afeto nas tuas amizades. 

 

(vs. 12) "O meu mandamento é este: Que vos ameis uns aos outros, 

assim como eu vos amei." 

 

2. Dá prioridade de topo às tuas amizades.  

 

(vs. 13) "Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua 

vida pelos seus amigos. 

   (vs. 14) "Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando." 

 

3. Cria abertura nas tuas amizades.  

 

(vs. 15) "Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz 

o seu senhor; mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi 

de meu Pai vos tenho feito conhecer." 

 

4. Qual é o resultado? Uma amizade próxima e uma confiança perpétua que se 

desenvolve com o passar do tempo e dura para sempre. 

 

5. Qual é o resultado? (vs. 16) "Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos 

escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto 

permaneça. (Uma confiança perpétua que se desenvolve com o tempo e dura 

eternamente!) 

   

O fruto de uma amizade perpétua com Deus... Gálatas 5:22-23—"amor, gozo, paz, 

longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança." Gálatas 6:8 

(última parte)—" mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna." 

 

 

—adaptado de McGinnis, A. L. (1978). The Friendship Factor: How to Get Closer To 

The People You Care For. Minneapolis, NM: Augsburg Publishing House. 

 

  



 

O MODELO DE AMIZADE DE DEUS 

Princípios para Construir Amizades 

[Momento de debate] 

 

 

Como podem aplicar este modelo na vida real? Com pessoas reais? Com Deus? 

 

 

1. COMUNICA AFETO NA TUA AMIZADE: 

  

 

 

 

2. DÁ PRIORIDADE DE TOPO À TUA AMIZADE: 

 

 

 

 

3. CRIA ABERTURA NA TUA AMIZADE: 

 

  

 

 

Que mudanças esperas que aconteçam quando aplicares o que tens estado a 

aprender? 

 

 

 1. 

 

 

 

 

 

 

 2. 

 

 

 

 

 

 

 3. 

 

 



 

Impresso 2 
 

 

JESUS O NOSSO EXEMPLO 

[tempo para debate] 

 

 

Jesus o nosso exemplo em todas as coisas, demonstrou métodos para criar liberdade 

nos relacionamentos. Como aplicamos estes princípios na vida real, seguindo o Seu 

exemplo? 

 

1. Proteja a reputação dos seus amigos – Jesus o nosso exemplo: Sabia tudo 

acerca de Maria, e sabia tudo acerca dos líderes que a acusaram de cometer 

adultério, mas escreveu os Seus pecados na terra, para que pudessem ser 

dissipados por um sopro de vento. Ele não expôs os seus pecados publicamente. 

Ele protegeu as suas reputações. João 8:2-11. 

 

2. Tenha cuidado com o criticismo – Jesus o nosso exemplo: “Exercia o máximo 

tato e cuidadosa, benévola atenção em Seu trato com o povo. Nunca foi rude, 

nunca proferiu desnecessariamente uma palavra severa, não ocasionou nunca 

sem motivo uma dor a uma alma sensível. Não censurava a fraqueza humana. 

Denunciava sem temor a hipocrisia, a incredulidade e a iniquidade, mas tinha 

lágrimas na voz quando emitia Suas esmagadoras repreensões.” Desejado de 

Todas as Nações, p. 353.  

 

3. Empregue a linguagem da aceitação – Jesus o nosso exemplo: Ele aceitava 

toda a gente; ricos, pobres, governantes, servos, intocáveis. “Toda alma era 

preciosa aos Seus olhos. Via em todos os homens almas caídas que era Sua 

missão salvar.” Desejado de Todas as Nações, p. 353. 

 

4. Permita-se estar só – Jesus o nosso exemplo: “E, despedida a multidão, subiu 

ao monte para orar, à parte.” Mateus 14:23.  

 

5. Encoraje outros relacionamentos – Jesus o nosso exemplo: “Portanto ide, fazei 

discípulos de todas as nações...” Mateus 28:19. 

 

6. Esteja pronto para a mudança nos relacionamentos – Jesus o nosso exemplo: 

“E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco 

para sempre.... Não vos deixarei órfãos; voltarei para vós.” João 14:16 & 18. 

 

 

—adaptado de McGinnis, A. L. (1978). The Friendship Factor: How To Get Closer To 

The People You Care For. Minneapolis, NM: Augsburg Publishing House. 

 


