
Hmmm. Jesus, eu  

não conheço Carol 

muito bem, mas ela 

está sempre animada 

no refeitório. Eu devia 

tentar encorajá-la.

O Segredo

Você não precisa ter um sentimento caloroso com relação a alguém 
para ser amável e ter consideração pela pessoa. Mesmo sentindo 
que não tem nada especial para dar, sempre pode compartilhar o 
amor de Jesus com alguém sendo amável, gentil e cortês.

Demonstrar Amor
Para

Que legal! 
Obrigado por 

cozinhar! Parece 
uma delícia.



Louvado seja 

Deus! Não vou 

permitir que um 

lápis medíocre 

arruíne meu dia!

Você 
parece 

tão distante. Não vai nem dar um oi?

Você está fazendo um ótimo 
trabalho. ... Posso ajudar?

O amor é bastante semelhante 
ao louvor. Tem dias quando o seu 
espírito está desanimado e parece 
que tudo dá errado. Nesses dias 
você não sente a mínima vontade 
de levantar os braços e agradecer 
a Jesus. Mas, quando dá partida 
no motor do louvor, o que no início 
parecia um esforço mecânico para 
arrancar louvores, pode se tornar 
num jorro de agradecimentos 
sinceros a Mim.

No caso do amor é a mesma coisa. 
Tem dias em que você não se 
sente inspirado para ser atencioso 
ou demonstrar interesse pelos 
outros. Às vezes está cansado, 
desanimado, sentindo-se distante 

Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, 
quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo [o poder do 
amor de Deus] a quem o pedir! (Lucas 11:13 NVI] 

Agora não 
é o melhor 
momento!

das pessoas, ou um pouco preso 
no orgulho, mas isso não precisa 
impedi-lo de amar. O amor, como 
o louvor, talvez exija que você dê 
alguns primeiros passos de fé, 
antes de começar a “senti-lo”.



Copinho de 

amor

Este é o 

meu ... um... 

Copinho de 

amor! Está um tanto cheio!

Quando você dá um passo para ser amável 
com alguém, seja através de uma palavra de 
encorajamento, um gesto compassivo, ou com as suas 
orações, Jesus sempre preencherá o seu coração. Ele 
está sempre pronto para encher seu copinho de amor; 
na verdade Ele o enche tanto que você irá transbordar. 
Jesus disse, Se vocês permanecerem em mim e as 
minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão 
o que quiserem, e lhes será concedido. ” (João 15:7 
NVI).

Sinto-me leve como uma pluma!

Quando você recorre 
a Jesus para o 
ajudar a dar o passo 
de ser amável e ter 
consideração pelos 
outros, o Seu amor e 
presença permeiam 
suas ações, porque 
você pensa menos 
em si mesmo e mais 
em como pode ajudar 
os outros.

Oi, vovó. Fiz um 
cartão para a 

senhora porque  
a amo muito!



O segredo para o sucesso nesse aspecto é proceder como se 
estivesse sendo amável com Jesus. Considere o fato de você 
se interessar pelos outros e ajudá-los um presente que dá a 
Jesus, em vez de se concentrar no que vai lhe custar ou o 
que poderia vir a ganhar.

Digo-lhes a verdade: O que fizeram a 
algum dos meus menores irmãos, a 
mim o fizeram.  
(Mateus 25:40 NVI) 

Quando pede ajuda a Jesus, mesmo que 
sinta que não tem amor para dar a 
outros, verá que Jesus pode lhe 
dar um suprimento inesgotável 
de amor para compartilhar, 
quer seja lhe mostrando um 
gesto amável que pode fazer 
por alguém, colocando 
na sua mente palavras 
amáveis para encorajar 
outros, ou ajudando-o 
a ver formas de dar 
uma mão. Jesus está 
sempre à procura de 
instrumentos de amor, 
como você, através dos 
quais possa derramar o 
Seu amor.
 

Tenho um 
suprimento 

inesgotável de 
amor!
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