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Volume 1 - Nº 4 - Amo o Senhor

COMO VENCER O MAL COM O BEM ?

Mateus 24:14 - Quando o evangelho for anunciado no mundo inteiro, então virá o fim.
Somos uma geração que cantamos muito, adoramos muito, mas não somos voltados muito para ler a Bíblia.
Quando não se tem filtro bíblico, podemos ser levados a crer no que a Bíblia não diz e aceitar muito bem aquilo que a Bíblia condena.
Deus tem um compromisso com a Sua Palavra.
Romanos 12: 9 a 21

Se o que lemos fosse um Livro:
Romanos 12:9 – seria a capa do Livro
Romanos 12:21 – seria a contra capa do Livro
Romanos 12:10 a 20 – seria o conteúdo do Livro

COMO VENCER O MAL ?
O Apóstolo Paulo nos apresenta neste texto coisas concretas, onde o tronco principal é o amor:

1) Amor transparente - Romanos 12: 9 - Não podemos ter um amor fingido e hipócrita, mas devemos ter um amor parecido

com o amor de uma criança, que é transparente, puro e autêntico.

2) Amor fraternal - Romanos 12: 10 - Precisamos amar nossos irmãos. Devemos ter prazer em estar com nossos irmãos. O

amor cordial é uma ferramenta enorme para vencermos o mal.

3) Amor que serve - Romanos 12: 11 - É o amor que me leva a servir com prazer. É o amor que sinto pelo Senhor Jesus

que me faz servir a meus irmãos com os meus dons, minha posição, minhas habilidades, etc.

4) Amor paciente - Romanos 12: 12 - O Amor paciente é uma tremenda arma contra o mal.
5) Amor que compartilha - Romanos 12: 13 - É o amor que nos faz dividir os momentos alegres, mas também os

momentos difíceis. Sabendo que temos pessoas junto de nós quando estamos passando por lutas não vai diminuir o
sofrimento, mas com certeza, vai aumentar nossa força.

6) Amor que abençoa aos que não merecem - Romanos 12: 14 - Quando abençoamos alguém, nós também somos

abençoados.

7) Amor que se solidariza - Romanos 12: 15 - Há muitos que quando vê seu irmão conseguindo melhorar de situação, o

primeiro sentimento que tem é o de inveja. Devemos ser solidários àqueles que nos cercam.

8) Amor que gera unidade - Romanos 12: 16 - O outro tem liberdade para ser diferente. Na Bíblia são poucas as coisas

que pede unidade. Devemos ter unidade somente nos princípios

Conclusão: Como vencer o mal com o bem senão através do amor.

RECADOS
IMPORTANTES

Não deixe de convidar visitantes para sua célula
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