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Atualmente vivemos tempo difíceis na terra. 
Calamidades, catástrofes naturais, desigualdade 
social, falta de amor, ganância, egoísmo e tantas 
outras coisas terríveis. A vivência do homem na 
terra está cada vez mais complicada. Porém, como 
igreja de Cristo fomos destinados neste mundo pra 
uma missão especial: expandir o reino dos céus. 
O cerne desta missão é o amor. Em suma impor-
tância, o amor de Jesus Cristo para conosco em 
seguida o amor ao nosso próximo. Seguir o evan-
gelho de Cristo é saber que o amor é fundamental 
para o relacionamento com Deus e com nossos 
irmãos. Aquele que não ama, não conhece a Deus. 
Uma igreja sem amor é uma igreja sem a essência 
de Cristo. Afinal, todos aqueles que já receberam 
o amor e o perdão de Deus são chamados para 
ser bênção na vida daqueles que estão à sua volta. 

Você não precisa ser rico para cumprir o seu papel 
de igreja e espalhar o amor, existem muitas manei-
ras para fazê-lo.

A missão primordial da igreja não é apenas viver 
uns anos neste mundo e depois ir para o céu. Mas 
sim, a de anunciar o Evangelho de Jesus e expres-
sar Seu majestoso amor para a humanidade. Nós 
fomos escolhidos por Deus para brilhar Sua luz 
nesta terra e fazer a diferença. A prática o amor é a 
energia que mantem nossa luz acesa. Ore todos os 
dias para que em seu coração haja mais amor, ore 
para que o amor de Cristo invada todo teu ser, pois 
este amor puro e sincero Ele sentiu primeiro por 
você. Quanto mais se permitir amar, mais próximo 
e Deus você vai estar. Pois o mandamento de Cristo 
para igreja é o seguinte: Amem-se uns aos outros 
como eu os amei.

Sobre o amor...
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