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O AMOR INCALCULÁVEL 

Provérbios 10. 12 

 
1. Leitura: Salmos 119. 1-2 

2. Cântico: Eternamente Deus 

IBSPLAY: https://youtu.be/FlmMZb37WlI 

3. Confissão/Gratidão – Exaltem ao Senhor em oração por suas maravilhas, 

confessem os pecados perante Deus e agradeçam por sua graciosa salvação. 

4. Leia Provérbios 10. 12 – As relações humanas não são nada fáceis e isso se 

deve ao pecado que nos separa de Deus e do próximo que é imagem e 

semelhança de Deus. Ao ler esse provérbio, podemos observar como nossos 

pecados tendem a nos separar, tanto de Deus, mas também do nosso próximo.  

Por vezes não conseguimos enxergar essa dimensão mais evidente, mas 

de fato, diariamente, e em razão do pecado, alimentamos sentimentos 

pecaminosos por alguém, se caracterizando ódio. Esse sentimento do ódio não 

deveria fazer parte do nosso novo coração. Contudo, não é nada fácil, durante 

as nossas atividades mais comuns, manter o pensamento adequado e alinhado 

a respeito daqueles que nos cercam, e assim, podemos dizer; que não é tão fácil 

nutrir sentimentos bons a todo momento, parece que há um imã que busca nos 

atrair sempre para conflitos e relações desvirtuadas. 

Você deve se identificar em algum aspecto com esse cenário descrito, 

contudo, o fato é que não fomos chamados a sermos promotores de guerra, mas 

sim promotores de paz. A palavra de Deus é clara (cf. Rm 12.18). Aliás, é sobre 

isso que estamos falando: ódio promove guerra, amor promove paz! 

Segundo Salomão, a decisão de amar pode “cobrir” os pecados daqueles 

que nos ofendem. Não se trata de fazer vista grossa aos erros, permitir que o 

pecado passe desapercebido ou fingir que o pecado não exista. A ideia presente 

neste texto, a ideia de cobrir, implica em colocar algo maior na frente de algo 

menor impedindo que aquilo que é menor seja visto. Aliás, apesar do pecado ser 

encoberto, o pecador deverá ser constrangido por algo maior que o pecado. A 

cruz, por exemplo. A cruz nos envergonha e tira todo nosso senso de 
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merecimento, mas ela é a mais verdadeira expressão de amor que cobre os 

nossos maiores pecados. Essa imagem aponta, de modo prático, para o perdão 

gratuito motivado pelo amor verdadeiro. O amor sacrificial ensinado 

nas Escrituras. Observe essa relação entre o amor e o perdão que nos é dada 

por Pedro: “Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor 

perdoa muitíssimos pecados” (1Pe 4.8). 

Aliás, poderemos dizer que esse provérbio foi comentado pelo próprio 

Jesus, quando ele nos diz: “Ouvistes que foi dito: Olho por olho, e dente por 

dente.”. Agora, confira o comentário completo de Jesus (cf. Mt 5.38-47). Temos 

amado aqueles que nos perseguem? Aquele que não são tão agradáveis? 

Aqueles que aparentemente não nos beneficiam? Temos exercido o ministério 

cristão? Temos sido reconhecidos pelo amor? (cf. Jo 13.35) 

5. Aplicação 

FAMÍLIA 

a) Ensinem a seus filhos sobre as relações conflituosas. Ensine-os que nem 

todas as pessoas buscam promover a paz e isso porque nem todas as pessoas 

conhecem a Deus. Ensinem seus filhos a manterem a postura cristã mesmo em 

meio as decepções, nos relacionamentos, causadas pelo pecado. 

b) Exerça perdão e amor verdadeiro no lar para com seu cônjuge e filhos. Não 

busque fazer somente o que lhe é agradável. Não busque somente ser 

beneficiado, mas busque também ofertar amor dentro do seu lar.  

IGREJA 

c) Relacione-se com os irmãos fora do seu ciclo de amizade, não faça pré-

julgamentos a fim de que estes sirvam de desculpas para sua falta da prática do 

amor. Ame pessoas difíceis como Cristo te amou.  

SOCIEDADE  

d) Nas relações conflituosas, sejam no trabalho ou em outro ambiente, busque 

apresentar o verdadeiro amor Cristão. O amor Cristão é capaz de encobrir o 

pecado, mas isso levando o pecador ao constrangimento, por meio do próprio 

amor (cf. Rm 12.20).   
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6. Intercessão: Na lista de orações, disponibilizada nos grupos da IBS, interceda 

pelos pedidos e agradecimentos de cada irmão. 

7. Ore por missões – VIETNÃ 

Agradeça ao Senhor por sua provisão e por nossos parceiros que 

encorajaram a família da fé perseguida no Vietnã com orações e doações. Peça 

a Deus que fortaleça a fé desses cristãos em todo o tempo. 


