
VIVER PLENAMENTE AS PROMESSAS DE DEUS 

 

 
Esse tema direcional é o coração de Deus para os fiéis que são valentes pela verdade.       
Jesus Cristo respondeu a este doutor da lei em Mateus 22 do versículo 37 ao versículo 40… 
37 Jesus lhe respondeu: Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua 
alma e com toda a tua mente.  
38 Este é o primeiro e maior comando.  
39 E aqui está o segundo, que é como ele: Amarás o teu próximo como a ti mesmo.  
40 Sobre estes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. 
Ele estabeleceu algo muito precioso na vida de um crente. Ou seja, este é o primeiro e maior 
mandamento. Viver a vida de amor é fundamental na vida de um crente. Quando 1 Coríntios 
13 do versículo 1 ao versículo 8 diz que tudo o que fazemos ou o que fingimos ser; sem amor, 
não somos nada; nada disso nos aproveitaria, significa que sem amor não podemos viver 
plenamente as promessas de Deus. Razão pela qual vamos trabalhar este ensinamento 
intitulado: «  Andar no amor » 
 

ANDAR NO AMOR 
 

Um ensinamento de David Chavoustie, do ministério do The Way  International que transmitimos.  
Bendito seja ele por esta luz que ele se esforçou por disponibilizar  
para o crescimento de quem procura crescer na Palavra de Deus. 

 
Obrigado Por favor, sente-se. Agradeço ao Conselho de Administração pela a grande alegria e 
o grande privilégio de ensinar a Palavra. Hoje, eu gostaria de compartilhar "O Grande 
Mistério Revelado: Andar no Amor". Citado no final de 1 Coríntios 13, existem três grandes 
realidades que nós, como discípulos, devemos construir constantemente em nossas vidas na 
Palavra.  São eles: fé ou crença, esperança e caridade ou amor de Deus. Hoje; Eu gostaria de 
focar em uma dessas grandes realidades; caridade, ou como deve ser traduzido: o amor de e 
por Deus na mente renovada em manifestação na casinha de Deus. 
Por favor, pegue suas Bíblias e volte para I Coríntios 13 ... Esse passeio de amor é o clímax; é 
o pináculo da maturidade na mente renovada que queremos alcançar como discípulos. Esta 
andar no amor de e por Deus; é assim que as manifestações do Espírito Santo, bem como os 
dons dos ministérios, devem ser usadas e operadas na casa da melhor maneira possível.    
Além disso, esse amor a Deus nunca falha. Quando andamos no amor, isso permite o poder de 
Deus ocorrer como os melhores presentes com o maior impacto para trazer a libertação de 
Deus realmente energizada para a casa. Hoje eu gostaria de começar definindo o contexto 
para este grande capítulo 13 do Corinthians e definindo o significado da palavra caridade. 
Segundo, examinaremos algumas das características da palavra "caridade"; o que é, assim 
como o que não é; examinando 1 Coríntios 13 versículo após versículo. E, finalmente, 
vejamos alguns exemplos bíblicos de estar apaixonado. 
 
1 Coríntios 13: 1-3: 
 

1 Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria 
como o metal que soa ou como o címbalo que retine.  
2 E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a 
ciência, e ainda que tivesse toda fé, de maneira tal que transportasse os montes, e 
não tivesse amor, nada seria.  
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3 E ainda que distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres, e ainda que 
entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me 
aproveitaria. 

 
Veja esta última frase. É intrigante. Pensar que alguém pode ter toda a crença para transportar 
montanhas; que ele pode ter a percepção de todos os mistérios e, no entanto, nada disso lhe 
aproveitaria ! É claro, como vemos na Palavra, que a caridade é um ingrediente necessário em 
nossa marcha, se queremos lucro. E você sabe o que? Eu quero um lucro na minha marcha. 
Não é? Queremos andar como filhos abençoados de Deus. Por isso, acho que é necessário dar 
uma olhada no que essa palavra "caridade" significa, e o que é, para que possamos nos 
beneficiar, para que possamos ser abençoados.  
E como obreiros da Palavra, nossa primeira preocupação é sempre: o que a Palavra diz? Não é 
o que você pensa que é amor ou caridade; ou o que você experimenta de amor ou caridade, O 
QUE A PALAVRA DIZ? Porque é a Palavra de Deus que é a vontade de Deus. E Deus tem 
um propósito para TUDO que Ele diz; onde Ele diz, por que Ele diz; como Ele diz, quando 
diz; e a quem Ele diz. Uma das grandes razões pelas quais este capítulo nunca foi totalmente 
compreendido por muitos; é que foi retirado do contexto. E entender este capítulo é VITAL, 
para que possamos andar e o quê? Aproveite! Você sabe, um dos grandes recursos nessa área 
do Espírito Santo, é este trabalho fundamental do nosso Presidente Fundador, Dr. Victor Paul 
Wierwille, intitulado "Recebendo o Espírito Santo Hoje"; disponível em nossa livraria.      
Este livro é um tesouro. Este livro é uma rica veia da verdade, referente a todo esse campo. E 
este livro tem três capítulos completos relacionados a 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 13 e 1 
Coríntios 14; e ele expõe as verdades nelas. Deixe-me ler você na página 163 deste livro, 
sobre este capítulo. Os capítulos 12, 13 e 14 de 1 Coríntios causaram muitas dificuldades e 
estão causando confusão entre os crentes. Isso se deve em grande parte ao fato de termos 
deixado de ler esses três capítulos como um todo. Receio que muitos de nós tenhamos 
ampliado I Coríntios 13, o freqüentemente deixando seu contexto, às custas dos capítulos 
doze e quatorze. Fizemos isso em nosso próprio prejuízo. 
 
I Coríntios 12:  
 

1 Ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. 
 
A palavra "dons" é excluída. A palavra "espiritual" significa "coisas espirituais", "assuntos 
espirituais"; especificamente, o que pertence a, é determinado por, influenciado ou procedente 
de Deus, que é Espírito. Deus quer que nós, irmãos, comprometidos, não sejamos ignorantes 
em relação a assuntos espirituais, coisas espirituais. E já que a Palavra se interpreta no 
contexto; então, portanto, 1 Coríntios, capítulo 13, está no contexto de quê? - assuntos 
espirituais! Então, o amor deve ser um sentimento. NÃO! Ágape é uma questão espiritual; o 
que é determinado por, pertence, é influenciado ou procede de Deus, que é Espírito!  
Não podemos e não devemos abordar a definição de caridade a partir da sua experiência, da 
minha experiência ou de qualquer conhecimento dos sentidos. Não é de admirar que muitos 
na cristandade não entendam este capítulo. Porque eles lêem nas entrelinhas, eles leem, não 
leem o que está escrito no contexto. O amor é uma questão espiritual; sempre foi; sempre 
será; Está escrito. E se queremos entender o que é caridade, precisamos lê-la no contexto de 
ser uma questão espiritual. E como veremos, essa questão espiritual é o culminar da atitude 
mental madura na qual queremos andar como discípulos.  
 
Na página 202 de Recebendo o Espírito Santo Hoje:  
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O décimo terceiro capítulo de 1 Coríntios alude ao amor ágape, chamado "caridade" na 
versão King James; que é o amor de e por Deus na mente renovada do crente em 
manifestação na Casinha. É o amor "ativo" de Deus. Do ponto de vista de Deus, ágape é um 
presente para o homem e, como tal, é espiritual. O amor de Deus no homem interior vem de 
Deus no momento do novo nascimento, e deve ser claramente distinguido de, para não ser 
confundido com o amor de e por Deus na mente renovada que se manifesta na casinha..        
E essa confusão causou conflitos desnecessários e incessantes. Tudo o que recebemos de 
Deus é pela graça. Tudo o que o homem faz ou pode fazer é por obras, não por graça. 
Quando o ágape se manifesta, deve ser por uma inteligência renovada, que requer esforço 
intencional. É por isso que, como todo este capítulo trata do que o homem faz, o que é obras, 
a palavra ágape deve ser entendida como o amor de e por Deus na mente renovada que se 
manifesta na casinha de Deus.  
 
Não é simples? Não é maravilhoso? É assim que a palavra ágape está presente em 1 Coríntios 
13. Agora, antes de olharmos para o capítulo, vamos ver a Palavra, porque quando eu li isso, 
você notou essa palavra; esse amor de Deus é antes de tudo vertical. Nós o recebemos no 
novo nascimento. Você deve ter algo antes de poder doar. Então, se você tem que mostrar 
amor; você deve recebê-lo em primeiro lugar. Veja Romanos, capítulo 5 ... Como Deus 
primeiro nos deu esse amor a Deus no novo nascimento, podemos manifestá-lo. 
 
Romanos 5: 5: 

 5 e a esperança não desaponta, porquanto [o quê?]  o amor de Deus está 
derramado[onde] em nossos corações[como?]  pelo Espírito Santo que nos foi dado. 

 
Está claro ou está claro? O amor de Deus foi espalhado ONDE? NOSSOS CORAÇÕES; a 
sede da nossa vida pessoal. Em nossos corações pelo espírito santo que tem sido nós? - dado. 
Se você tiver, você pode dar. Nós temos. A Palavra diz isso. E você sabe o que? Ele vai ficar 
lá, porque faz parte de nossa nova natureza como filhos de Deus. Veja I João, capítulo 3. 
Vejamos algumas das características dessa nova natureza; o que Deus derramou em nossos 
corações quando nascemos de novo. 
 
1 João 3: 1:  
 
Vede [aqui]… 
  
E eu tenho que parar; porque "aqui" é uma figura retórica. E uma figura retórica está lá para 
atrair nossa atenção. Eu não sou um ornitólogo amador. Mas digamos que eu sou; e diga que 
esperei a vida toda para encontrar o único e raro espécime da andorinha africana. Então, eu 
estou indo para a floresta mais profunda e escura de ... Toledo. Eu tenho meu binóculo, vou 
dois a dois, tenho alguém comigo e estou procurando este espécime raro e único da andorinha 
africana; e estamos nos arrastando dolorosamente pela floresta e, depois de duas horas, 
levanto os olhos, paro. "Ah! uma andorinha africana! ". Você acha que eu me viro para a 
pessoa ao meu lado e digo "olha, um espécime raro e único da andorinha africana" [seu 
insípido]? NÃO! "VOCÊ VÊ? OLHE! O que devemos estar assistindo? Em que devemos nos 
concentrar? O que devemos ver? 
 
1 João 3: 1: 
 
... que grande amor nos tem concedido o Pai: que fôssemos chamados filhos de Deus; e nós 
o somos.  



 4 

 
 A palavra "que" enfatiza qualidade. Note que não diz "Deus". Diz "O Pai"; enfatizando a 
intimidade do relacionamento. O que podemos dizer sobre Deus, que nos mostrou Seu amor? 
Isso não é grande coisa? Veja que amor o Pai nos mostrou, para que sejamos chamados povo 
de Deus! Não seria ótimo? Cidadãos do céu! Sim, ótimo! Não. Ele não disse isso, certo? É 
maior que isso; certo? Filhos de Deus; filhos de Deus! Com todos os direitos e privilégios 
associados a ele! Deus! Olha o que temos! Olhe para a bondade! Olhe para a ternura. Veja a 
maravilhosa grandeza da Palavra de Deus, para nos mostrar quanto Deus nos ama. 
 
 Deixe-me ler este versículo da tradução literal do aramaico. Ouça.  
 
E veja quão grande é o amor do Pai por nós, a quem Ele chamou, e até fez filhos.  
 
Não é maravilhoso? E veja quão grande é o amor do Pai por nós! 
 

1 João 3: 1 e 2:  

... Por isso o mundo não nos conhece; porque não conheceu a ele.  
  [Jesus Cristo]  
Amado; [próxima quinta-feira? Não!] Agora somos filhos de Deus, e o que seremos 
ainda não foi manifestado; mas sabemos que quando ... [se manifestará]; seremos 
como ele, porque veremos como ele é. 
  

Esse amor de Deus faz parte de nossa nova natureza. Foi derramado em nossos corações pelo 
espírito santo que nos foi dado. Nós somos literalmente filhos de Deus. 1 João, capítulo 1, 
versículo 5, diz que Deus é luz e que não há trevas nele. E a sua nova natureza? O que 
podemos dizer sobre essa semente de Deus em Cristo em você? Você acha que há escuridão? 
Você acha que há uma sombra nele? NADA. O poder que temos para capturar a grandeza do 
Espírito Santo, que nos foi dada, se sincronizar nossas mentes, se sincronizar nossas vidas 
com o que Deus diz que somos em Cristo. Temos as riquezas da glória do Mistério. E você 
sabe o que? - Nada pode nos separar do amor de Deus. Vá para Romanos, capítulo 8. 
 
Romanos 8:  
 

31 Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós?  
32 Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos 
nós, como não nos dará também com ele todas as coisas?  
33 Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os 
justifica;  
34 Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes quem ressurgiu 
dentre os mortos, o qual está � direita de Deus, e também intercede por nós;  
35 quem nos separará do amor de Cristo? a tribulação, ou a angústia, ou a 
perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? 

 
 Versículo 33 trata da carga. De fato; um léxico traduzido como “acusará” assim, para 
pronunciar como acusador. Versículo 33 trata da carga. O versículo 34 trata da condenação. E 
o versículo 35 trata da separação. E você sabe o que significa separação? Arrumar no meio. O 
adversário quer nos distanciar do amor de Deus. O adversário quer nos distanciar de conhecer 



 5 

o amor de Deus. O inimigo quer que saibamos trás inabalável amor de Deus para nós o Seu 
filho.  
Se ele pode nos convencer em nossas mentes a duvidar da integridade da Palavra de Deus em 
uma categoria de nossas vidas, bem, você sabe o que? - Estamos atrás. E se nós são deixados 
para trás, nós não acreditamos. E se nós não acreditamos, não seremos mais que vencedores.  
 
Você se lembra no que é acreditar corretamente? Volume I, Estudos de Vida Abundante; o 
livro azul; capítulo 5; o capítulo intitulado "A Lei da Crença" tem uma definição de crer 
corretamente. Ouça. 
 
Acredite corretamente, que está constantemente ciente de que o poder ea presença de Deus 
dentro de você e com você em qualquer situação. 
 
Quantas vezes? CONSTANTEMENTE sabe que o quê? - poder ea presença de Deus está em 
você, e se isso não for suficiente, com você em qualquer situação. Vamos ler sobre situações 
aqui. Olhe para as situações que querem nos separar do amor de Cristo. 
 
Romanos 8: 35-37: 

35 quem nos separará do amor de Cristo? a tribulação, ou a angústia, ou a 
perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada?  
36 Como está escrito: Por amor de ti somos entregues � morte o dia todo; fomos 
considerados como ovelhas para o matadouro.  
37 Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos 
amou.  

 
 Podemos ter certeza absoluta de que, com base na integridade da Palavra de Deus, "está 
escrito"; que NADA nos separará. E você sabe o que? Está ficando cada vez melhor. 
 
Verso 38: 

 Porque estou certo ... 
  
Estou convencido; Eu confio; Estou certo, estou convencido. 
 
Verso 38: 

… de que, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas 
presentes, nem futuras, nem potestades,  
 
39 nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá 
separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. 

 
 Basta colocar; não permitimos que as acusações, a condenação ou as circunstâncias nos 
separem da manifestação dessa marcha mais que vitoriosa. Certamente, às vezes pode haver 
circunstâncias negativas na vida, mas quando manifestamos Fidelidade em nossa crença, 
reconhecemos o grande amor de Deus por nós e constantemente sabemos que Seu poder e Sua 
presença estão em nós e conosco. em qualquer situação; e você sabe o que fazemos? Nós 
vencemos; nós prevalecemos. É assim que é grande. Você acha que, com base nesta seção de 
redação, com base no fato de que nada pode nos separar; nada pode nos distanciar do amor de 
Deus que está em Cristo Jesus; você acha que temos solidez para nos agarrar, então mostre 
esse amor a alguém? Absolutamente! E do que você acha que I Coríntios 13 está falando? O 
MANIFESTAR! VEVER IT! PRÁTICAR! Mostre esse amor como homem espiritual e 
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mulher espiritual. E demonstramos esse amor sabendo que somos membros cada um de nossa 
parte.  
Demonstramos esse amor sabendo que cada um de nós tem um ponto forte de ministério a 
desempenhar. Este é o amor de e por Deus na mente renovada em manifestação.  
 
Agora, acabamos de falar sobre o amor de Deus; nada pode nos separar disso; ta bom E o 
amor a Deus? O amor a Deus é a nossa resposta a ele; com um coração disposto. Porque 
vemos quão grande é o amor de Deus por nós; porque vemos que Ele não permitirá que 
nenhuma circunstância nos separe dele, porque vemos isso; no fundo do nosso coração, 
queremos responder a ele; e você sabe o que queremos fazer? - Manifeste esse amor. Porque 
nós temos que? - Porque nós queremos isso; porque nós queremos isso. Queremos andar por 
Ele, queremos viver por Ele. E como fazemos isso? - escolhendo; por decidir. Ao colocar esse 
amor de Deus que temos, em nosso o quê? - Mente renovada; e então o que fazemos com isso, 
depois de recebê-lo? Nós o manifestamos na casinha. Veja I João, capítulo 5. 
 
1 João 5:   
 

3 Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos; e os seus 
mandamentos não são penosos;  

 
Vou ler este versículo para você na Bíblia Amplificada 
 

Pois o verdadeiro amor de Deus é esse; que praticamos Seus mandamentos ... 
 
 SIMPLES! A Palavra deve ser difícil? - Não. Andar deve ser difícil? Não. Deus quer que 
lucremos com tudo o que fazemos - 1 Coríntios 13: 3? Sim!  
 

Pois o verdadeiro amor de Deus é este: praticamos Seus mandamentos, guardamos 
Suas ordenanças, lembramos Seus preceitos e ensinamentos; e suas ordens não são 
pesadas, não são opressivas, não são dolorosas. (versão ampliada) 

 
Quão simples! Quão claro! Que lindo! PRATICAR! Nós estamos indo para a prática. Essa 
coisa, e não é difícil. É uma alegria Quando você anda apaixonado por Deus, o que você faz é 
lucrativo. 
 
1 João 4: 
 

11 Amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros 
 
Quão simples é a marcha de amor por e por Deus, se apenas lermos o que está escrito!  
 
Vejamos I Coríntios, capítulo 13, agora. Vimos que a caridade é uma questão espiritual; e 
como homens espirituais, como mulheres espirituais, vimos em 1 João capítulo 3 o grande 
amor que Deus nos mostrou. Vimos em Romanos, capítulo 8, que não há exceções; mundo 
dos sentidos, mundo espiritual, o que está no tempo, o que está no espaço, absolutamente 
nenhuma exceção pode nos separar do amor de Deus manifestado em Cristo Jesus. Então, 
com um chute, com essa base, podemos ANDAR. Esta é umaposição de Força  na qual o quê? 
ANDA. Mais que um vencedor. É apenas um pequeno aspecto das promessas dentro da terra 
prometida da Palavra predominante; o grande mistério revelado. 
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1 Coríntios 12:31: 
 

31 Mas procurai com zelo os maiores dons[conforme necessário] . Ademais, eu vos 
mostrarei um caminho sobremodo excelente. 

 
E a maneira mais excelente é a maneira mais excelente que gostarar; saudade. E desta maneira 
mais excelente, à medida que crescemos, amadurecemos, aprendemos cada vez mais a andar 
neste amor de e por Deus na mente renovada em manifestação na casinha. 
 
1 Coríntios 13: 1-3: 

 
1 Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor[esse 
amor de e por Deus],, seria como o metal que soa ou como o címbalo que retine.  
2 E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a 
ciência, e ainda que tivesse toda fé, de maneira tal que transportasse os montes, e 
não tivesse (caridade)amor[esse amor de e por Deus], nada seria.  
3 E ainda que distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres, e ainda que 
entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me 
aproveitaria.  

 
Volte de uma página. Qual é o coração de Deus em relação à operação das manifestações? 
 
1 Coríntios 12:  
 
  7 A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum. [o 
quê?] A UTILIDADE COMUM 
 
Utilidade imediata e utilidade no final. Deus quer que lucremos em todas as esferas, em todas 
as categorias em que está disponível para ser abençoado. Deus quer derramar isso! E o 
funcionamento das manifestações? Se operamos fora do amor por e por Deus, o que é isso? 
Ninguém. Nada de errado com a demonstração; nada de errado com o dom do espírito santo; 
essa é a pessoa E você sabe o que? O Corinthians corrige o erro prático devido ao não 
cumprimento do Livro de Romanos. É um erro prático sair do amor de Deus; o que Ele 
magnificou acima de Seu nome. É quando a Palavra vive em você abundantemente; e você se 
alegra com a grandeza da Palavra de Deus que Ele nos deu. 
 
1 Coríntios 13: 

Verso 7: Ela desculpa tudo, acredita em tudo, espera tudo, suporta tudo. 
 
 Isso é "tudo" com distinção; todas as coisas que a Palavra nos diz para desculpar, crer, 
esperar e apoiar, e para Deus na mente renovada em manifestação. Porque Deus quer o que? 
Lembre-se, "caminho mais excelente"; IMPACTO MÁXIMO. Lucro total é quando você 
opera por amor a Deus e por Deus com uma mente renovada em manifestação. 
É um ingrediente necessário em nossa marcha. 
 
1 Coríntios 13: 4 e 5 
 

4 O amor é sofredor, é benigno; o amor não é invejoso; o amor não se vangloria, 
não se ensoberbece,  
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5 não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se 
irrita, não suspeita mal;  

 
Eu gosto do amplificado aqui; "Ela não está insistindo em seu próprio caminho." Do meu jeito 
ou nada. Não é andar no amor de e para Deus. 
 
Versículo... 6 não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade;  
 
Essa é uma atitude verdadeira; quando a alegria de alguém surge da incomparável grandeza 
da Palavra 
 
Versiculo 8:  O amor (Caridade) [amor de e por Deus na mente renovada em manifestação]  
... [nunca falha] ... 
 
Isso é enorme! O que isso significa? A caridade nunca falha? A palavra "falha" significa cair 
no chão. Significa estar sem poder ou sem efeito. Uau! Quando andamos no amor de e por 
Deus, tudo o que fazemos terá o que? IMPACTO! Isso não faz sentido? Eu não disse 
Coríntios, capítulo 12, versículo 31, que é mais excelente, mais extraordinário? Não disse 
Coríntios capítulo 12, versículo 7 que Deus quer que façamos o que? - lucro, lucro, enquanto 
operamos as demonstrações, enquanto andamos; Deus nos quer o que? - SEJA 
ABENÇOADO! Então, se andarmos apaixonados por Deus, adivinhem? - Nós sempre temos 
um impacto.  
Aqui está um verso de Romanos 8; "Todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles 
que amam a Deus". Isso é TÃO MARAVILHOSO! Veja esta promessa na Palavra de Deus, 
de que existe um caminho, uma atitude mental na qual você pode andar, onde tudo o que faz 
se beneficia. Velho Que ato espiritual elevado e nobre! decidir andar no amor de e por Deus 
na mente renovada em manifestação, com um coração agradecido e disposto; em resposta ao 
grande amor de Deus por nós! 
 
1 Coríntios 13: 8-12: 

 
8 O amor jamais acaba; mas havendo profecias, serão aniquiladas; havendo 
línguas, cessarão; havendo ciência, desaparecerá;  
9 porque, em parte conhecemos, e em parte profetizamos;  
10 mas, quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado.  
11 Quando eu era menino, pensava como menino; mas, logo que cheguei a ser 
homem, acabei com as coisas de menino.  
12 Porque agora vemos como por espelho, em enigma, mas então veremos face a 
face; agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente, como também sou 
plenamente conhecido.  

 
"Então" é a hora, certo? "So"; "face a face" - versículo 12; quando vir o que é perfeito - 
versículo 10; só pode ser o retorno de Cristo. 
 
Versículos 12 e 13: 

 
12 Porque agora vemos como por espelho, em enigma, mas então veremos face a 
face; agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente, como também sou 
plenamente conhecido.  
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13 Agora, pois, permanecem a fé, a esperança, o amor, estes três; mas o maior 
destes é o amor. 

 
 A maior dessas coisas em operação, na família, para benefício não apenas do indivíduo, mas 
para a família; é esse amor de e por Deus na mente renovada que se manifesta no lar.  
 
E a razão pela qual é a maior; você pode olhar em Gálatas 5: 5 e 6; diz-se que a crença é 
energizada ou ativada pelo amor. Dizem também que esperamos esperança por crença. É esse 
amor que é a nossa motivação para andar; por causa do grande amor de Deus por nós. Veja I 
João, capítulo 4. Mais uma vez, veja algumas características de maturidade nesta caminhada 
de amor por e por Deus. 
 
1 João 4:16: 
 

16 E nós conhecemos, e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor; e quem 
permanece em amor, permanece em Deus, e Deus nele.  

 
Do mesmo modo, também estamos neste mundo: é por isso que o amor está [maduro] em nós: 
para que ... 
  
Vamos ficar hesitantes? Tímido? Covardes? Que estamos escondidos no canto? NÃO! Se 
você anda no amor de e por Deus na mente renovada em manifestação, à medida que 
amadurece, à medida que cresce nessa marcha, sabe o que recebe? Você sabe o que são 
bênçãos e lucros? SEGURO! não tenha medo. 
..Que temos seguro [quando?] No dia do julgamento. 
 Agora. Porque assim é, como estamos neste mundo. 
 

Versiculo 18: No amor não há medo antes o perfeito amor lança fora o medo;  
 
 À medida que amadurece, à medida que cresce, à medida que aprende a andar no amor de 
Deus e por Deus em uma mente renovada em manifestação, o medo só pode ir! Se o medo 
entrou em você, como você aprende a andar no amor de e por Deus na mente renovada em 
manifestação; você sabe o que? Ela vai embora! Porque o amor perfeito, o amor maduro bane 
o medo. 
 

Versículos 18 e 19: 
 ... 18 No amor não há medo antes o perfeito amor lança fora o medo; porque o 
medo envolve castigo; e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor.  
19 Nós amamos, porque ele nos amou primeiro.  

 
O amor de e por Deus na mente renovada que se manifesta na casinha nunca falha. Deus! Esta 
marcha no amor de e para Deus é uma marcha de força, é uma marcha de poder; é uma 
marcha de confiança; é uma marcha sem nenhum medo. Eu quero isso! Eu quero isso na 
minha vida. Você sabe como eu entendo isso? Ao vesti-lo, vesti-lo com uma mente renovada, 
e depois vivendo-o, praticando-o, decidindo, escolhendo do meu coração disposto, porque eu 
amo andar por Deus. SEGURO! CONFIANÇA! E o medo vai embora!  
 
Vamos em Efésios. No livro de Efésios, que é a maior revelação já dada à Igreja, há seis 
ocorrências da frase "apaixonado". Não tenho tempo para documentar todos eles para nós.  
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A primeira em Efésios, capítulo 1, versículo 4; o segundo está em Efésios 3:17. Onde eu 
gostaria de começar é em Efésios, capítulo 4; para mostrar esse mercado doméstico maduro; 
ande nessa atitude mental madura; este clímax da marcha da mente renovada, este auge da 
atitude mental de dar, como isso se encaixa na marcha de Efésios; andando juntos como uma 
família. 
 
Efésios 4: 1 e 2: 
 
 1 Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis como é digno da vocação com 
que fostes chamados,  
2 com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros 
em amor,  [como?] ... [ amor] 
 
Com essa atitude mental madura. 
 
Versiculoo 3:  procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito no vínculo da 
paz.  
 
Não esquecendo todas as características do que é e do que não é; que vimos em 1 Coríntios 
13; que, enquanto andamos nessa atitude mental madura, o que está acontecendo? - o medo 
vai embora; confiança é estabelecida. Que maneira de andar! que modo de vida! E toda vez 
que andamos apaixonados, o que? - aproveite! é uma benção! É isso que eu quero ser na 
minha vida; Quero ser uma bênção não apenas para Deus, não apenas andar para Deus, mas 
ser uma bênção para a casinha. 
 
Efésios 4:15: 

… antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, 
Cristo,  
Mas que, professando a verdade na caridade, devemos [o quê?] Devemos crescer em 
todos os aspectos naquele que é a cabeça, Cristo. 

 
E a palavra "em" aqui em grego; denota estar ou ficar dentro, com a idéia de descanso e 
continuação. Queremos entrar nessa atitude mental, e então você sabe o que queremos ser? 
Continuar. É uma marcha O que envolve uma marcha? - o MOVIMENTO. 
 
Versiculo 16: 
 

do qual o corpo inteiro bem ajustado, e ligado pelo auxílio de todas as juntas, 
segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para edificação de 
si mesmo em amor. 

 
Esse amor de e por Deus na mente renovada em manifestação. 
 
Efésios 5:  

1: Sede pois imitadores de Deus, como filhos amados; 
 
E lembre-se de 1 João capítulo 3; podemos ser filhos amados, porque o que temos? - sua 
natureza. Nós temos a natureza Dele, então o que podemos fazer? - imite-o. 
 
Versiculo 2: 
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2 e andai em amor, como Cristo também vos amou, e se entregou a si mesmo por 
nós, como oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave.  

 
Quem é o maior amante de todos os tempos? Jesus Cristo. Ele amou a Deus. Qual foi o seu 
primeiro amor? - A grandeza da Palavra de Deus. E seu coração era fazer a vontade dEle 
quem o quê? - Tinha enviado ", está escrito". A marcha de Jesus Cristo foi uma marcha de 
serviço; foi uma marcha agradável ao Pai Celestial; e é assim que devemos andar. E é uma 
marcha; envolve movimento. Isso implica uma marcha controlada. É um estilo de vida. É 
assim que nos comportamos.  
 
Você sabe o que? Para muitos, o cristianismo é apenas uma parada para descanso. Segunda, 
terça, quarta, quinta, sexta, sábado; eles seguem seu próprio caminho, eles seguem seu próprio 
caminho, eles seguem seu próprio caminho. E domingo, oh! Faça um piquenique e paramos 
na igreja, passamos uma hora lá e voltamos ao seu próprio caminho, a caminho. Eu também 
era assim. O cristianismo era apenas uma parada de descanso, uma vez por semana, durante 
uma hora. Não para você. Não para mim Jesus Cristo é o caminho. Ele é o caminho; ele é o 
caminho; é a rodovia; é acesso ao coração de Deus. Não é um local para piquenique. Não é 
uma parada para descanso. E seguimos seus passos. Nós andamos em seu caminho. Nós 
somos seguidores do Caminho; o Senhor Jesus Cristo. E onde ele dirige, nós vamos lá. Onde 
ele dirige, seguimos. E ele liderou no amor, precisamos seguir; precisamos andar 
apaixonados. Essa é uma atitude mental madura; este é um ritmo controlado de nos 
impulsionar, ativado pelo amor, com um coração disposto. 
 
Hoje assistimos "O Grande Mistério Revelado: Andar no Amor". Começamos em 1 Coríntios, 
capítulo 13, e estabelecemos o contexto, a saber, assuntos espirituais na casinha. Definimos a 
palavra ágape como o amor de e por Deus na mente renovada que se manifesta na cazinha.    
E vimos isso enquanto andamos em amor; nós temos seguro. É uma atitude mental madura.   
É uma marcha de zero medo. Vimos em Efésios 
capítulo 5 que nós temos que andar como ele andou. Andamos como Jesus Cristo andou; 
seguindo seus passos; uma marcha de amor, uma marcha de serviço, com um coração 
disposto.  
 
É nossa alegria como discípulos estarmos bem informados, não ignorarmos os assuntos 
espirituais, e crescermos em nossa marcha, construindo constantemente em nossas vidas as 
três grandes realidades de crença, esperança e amor a Deus. e para Deus E você sabe o que? À 
medida que amadurecemos em nossa marcha; ao colocarmos essa Palavra, manifestaremos 
cada vez mais essa PAZ de todas as atitudes mentais; o amor de e por Deus na mente 
renovada que se manifesta na casinha, andando enquanto ele - Jesus Cristo - andava; porque, 
quando andamos no amor, permite que o poder de Deus ocorra como os melhores presentes, 
com o maior impacto em trazer a libertação de Deus à realidade energizada; na casinha. 
 


