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LIÇÃO 4 – SALVAÇÃO - O AMOR E A MISERICÓRDIA DE DEUS 

INTRODUÇÃO  

 

O amor e a misericórdia de Deus são exercidos de forma incondicional para o bem estar social e 

espiritual da humanidade. Nesta presente lição estudaremos sobre o amor quanto a sua definição, 

natureza, tipos, características, suas dimensões e o seu pleno exercício pelos homens. Também 

estudaremos os aspectos da misericórdia de Deus conceituando o perdão divino e humano e o seu pleno 

exercício. Finalizaremos com o estudo do serviço cristão a Deus e em favor dos homens na ótica coletiva 

da igreja e individual do autêntico cristão. 

 

1. O AMOR DIVINO 

 

1.1. DEFINIÇÃO DE AMOR 

 

O amor além de ser um sentimento ou uma emoção da alma, do ponto de vista bíblico, pode ser 

definido como um comportamento sacrifical para com uma outra pessoa ou consigo mesmo, ou seja, é 

uma completa doação de um ser a outro sob todos os aspectos de forma incondicional visando o bem 

estar social e espiritual de todos. (Jo 3:16) 

 

1.2. A NATUREZA DO AMOR COMO FRUTO DO ESPÍRITO SANTO 

 

O amor pode ser manifestado por uma afeição, bem querer, mas também, por uma exortação, 

admoestação, correção, repreensão ou até mesmo um forte castigo ou uma forte disciplina, sempre 

visando o bem estar social, psicológico, biológico e espiritual de uma pessoa, comunidade, povo, nação 

ou civilização. (Hb 12:2-6) 

 

1.3. TIPOS DE AMOR 

 

O amor de Deus é supremo, contudo, existem outros tipos de amor que regem as relações sociais numa 

sociedade, aos quais, passamos a defini-los agora: 

 

Nº TIPO SIGNIFICADO 

1.3.1 Eros É o amor cuja manifestação é consolidada na atração física, no instinto sexual, na 

afeição, no desejo de consolidar uma aliança entre o marido e a esposa. Geralmente 

este amor é distorcido pelas relações sexuais ilícitas e os desejos carnais imorais 

derivando daí as palavras erotismo, erótico, etc. (Ct 4:1-12) 

1.3.2 Fileo O amor emocional, sentimental decorrente de uma atitude de simpatia, empatia e 

verdadeira amizade. É um tipo de amor fraternal que nos permite gostar daquilo que 

nos agrada. (2 Pd 1:3-11) 

1.3.3 Storge É o amor existente entre pais e filhos, fruto da afeição parental, sendo este um tipo 

de amor mais sublime que existe entre os homens. (Is 49:15) 

1.3.4 Ágape É o amor que tem como origem o próprio Deus, incondicional, sem visar 

recompensas e que espera tão somente o bem estar do próximo.(Jo 15:13) 

 

1.4. CARACTERÍSTICAS DO AMOR COMO FRUTO DO ESPÍRITO SANTO (AMOR ÁGAPE)  

 

O apóstolo Paulo nos revela pelo menos dez qualidades do amor na (1 Co 13:1-7), a saber: 
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Nº QUALIDADE SIGNIFICADO 

1.4.1. Paciente Quem tem o amor divino não valoriza o padecer e o sofrimento próprio, não 

murmura, possui mansidão, é prudente e sabe o momento certo de agir. 

1.4.2. Benigno Quem tem o amor divino não é cheio de malícias, má fé e não pratica o que é 

mal, mas pratica sempre o bem e boas obras. 

1.4.3. Não invejoso Quem tem o amor divino não cobiça os bens materiais do próximo, não se 

entristece com o sucesso, êxito e bem estar de seu semelhante. 

1.4.4. Não se ufana Quem tem o amor divino não trata com leviandade, não permite buscar 

egoisticamente o "Eu", a vaidade, a vanglória, o poder pelo poder, a 

satisfação pela satisfação. 

1.4.5. Não se 

ensoberbece 

Quem tem o amor divino não faz nascer em seu coração um senso de 

superioridade sobre os outros, não é orgulhoso, não se considera 

autossuficiente. 

1.4.6. Não se porta 

com indecência 

Quem tem o amor divino não se conduz inconvenientemente, ao contrário, 

segue os bons costumes, demonstra pudor, recato e respeito para com 

todos. 

1.4.7. Não se irrita 

(exaspera) 

Quem tem o amor divino aceita o contraditório de suas ideias sem irritação, 

não se embrutece e agride verbalmente ou fisicamente os seus semelhantes, 

pode até se irritar, porém, não manifesta sua irritação através do pecado. 

1.4.8. Não suspeita o 

mal 

Quem tem o amor divino não se ressente do mal, não faz suposições 

maldosas contra o próximo, não é preconceituoso e não julga as pessoas 

pela aparência. 

1.4.9. Não folga com a 

injustiça 

Quem tem o amor divino não pratica e nem compactua com atos de injustiça 

de qualquer ordem. 

1.4.10. Folga com a 

verdade 

Quem tem o amor divino preserva e defende a verdade e jamais promove a 

mentira ou o engano. 

 

1.5. AS DIMENSÕES DO AMOR 

 

Jesus apontou o amor como a base essencial para o cumprimento dos dois mandamentos mais 

importantes da Lei, sendo este amor aplicado de forma pragmática em três dimensões. (Mt 22:34-40) 

 

Nº DIMENSÃO SIGNIFICADO 

1.5.1 Vertical É o amor em direção a Deus e para amarmos o Senhor temos que renunciar aos 

"EU's", obedecer e amar a Deus de todo o coração. (Dt 6:4-9) 

1.5.2 Horizontal É o amor em direção as outras pessoas considerando que amar ao próximo não é 

apenas ajudar alguém com bens materiais, mas sobretudo, é levar estas pessoas 

a ter uma comunhão com Deus para um perfeito equilíbrio em suas vidas sob 

todos os aspectos. (Lc 10:25-37) 

1.5.3 Profundidade É o amor em direção para o interior de si mesmo tendo o cuidado de não 

confundir amar a si mesmo como ser "amante de si mesmo", ou seja, deve-se 

rejeitar qualquer sentimento egoísta ou egolátrico que fira os interesses de 

outrem. Temos que amar a si mesmo para uma boa e perfeita santificação, isto é, 

separação total do pecado. 

 

O amor é uma virtude indispensável para sermos verdadeiros cristãos e é na base do amor que a nossa 

fé cristã é autenticada segundo as nossas boas obras. (Jo 15:1-17). 

 

1.6. O AMOR NO CARÁTER DE UM SER HUMANO 
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O amor no caráter de um ser humano é obra do Espírito Santo e a Bíblia Sagrada registra o maior 

referencial de amor que está na pessoa de Jesus Cristo. É a este que devemos imitar especialmente no 

seu amor de modo a rejeitarmos qualquer obra da carne e para isto devemos: 

 

i. Permanecer e viver no amor de Cristo (Jo 15:9-11) 

ii. Viver em Cristo exercitando o amor incondicional para que Ele esteja em nós (Jo 17:26) 

iii. O amor é a maior virtude que o cristão pode possuir, pois esta virtude é uma das virtudes que 

continuará a ser exercida no céu. (1 Co 13:13) 

 

2. A MISERICÓRDIA DIVINA 

O significado da misericórdia divina perpassa pelo conceito de perdão imerecido, ou seja, Deus nos 

concede o perdão de nossos pecados sem que tenhamos méritos para tal graça (favor imerecido), tudo 

isto, por causa do infinito amor de Deus. 

2.1. DEFINIÇÃO DE PERDÃO DIVINO 

Podemos definir o perdão divino como uma atitude  do infinito amor e misericórdia de  Deus, que  

esquece e nem leva em conta a transgressão humana aos preceitos da lei divina e da vontade de Deus, 

isto, se verdadeiramente o pecador se arrepende dos seus pecados, crer  no Evangelho de Cristo e se 

converte com mudança de vida para a sua própria salvação e vida eterna, ficando, assim, o pecador livre 

da morte espiritual e condenação eterna advinda do pecado. 

2.2. CARACTERÍSTICAS DO PERDÃO DIVINO 

2.2.1. EXCLUSIVA PRERROGATIVA DO SENHOR 

Perdoar pecados para a salvação e vida eterna é exclusiva prerrogativa do Senhor Jesus, pois, foi Ele 

que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia em favor do perdão dos pecados de toda a 

humanidade de geração a geração. (Rm 4:25) 

2.2.2. É GRATUITO 

O perdão divino é gratuito e como já mencionamos está imperativamente vinculado ao sacrifício de 

Cristo na cruz do Calvário.(At 13:38-39) 

2.2.3. RECEBIDO POR UMA VERDADEIRA CONVERSÃO 

Os efeitos da salvação e vida eterna são efetivamente consumados quando ocorre um verdadeiro 

arrependimento do pecador e a crença em Jesus como Salvador e Senhor, ratificada na  conversão de 

vida da pessoa perdoada. (At 2:36-42) 

2.2.4. É IMUTÁVEL E INSUBSTITUÍVEL 

A morte de Cristo na cruz do Calvário com o derramamento precioso do sangue de Jesus é a base do 

sacrifício de sangue para perdão dos pecados e salvação da humanidade não podendo ser substituído 

,nem anulado e nem agregado ao sacrifício do Senhor Jesus qualquer ritual, cerimônia, costume e 

tradição.(Gl 1:6-17) 

2.2.5. É UM ATO DE AMOR 

O perdão de Deus aos homens foi dado com a essência do amor e por isso temos que ter este 

comportamento de amar a todos de forma incondicional. (Jo 3:16) 

2.3. DEFINIÇÃO DO PERDÃO HUMANO 

É uma atitude de amor ao próximo, contrária a vontade da natureza humana, na qual, o homem em 

relação a outrem esquece-se da ofensa que lhe foi causada comprovada pela liberação do perdão 

2.4. CARACTERÍSTICAS DO PERDÃO HUMANO 
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2.4.1. PROMOVE A RECONCILIÇÃO ENTRE AS PESSOAS 

O perdão divino deve ser imitado pelo homem em relação ao perdão liberado para outrem, esquecendo-

se da ofensa que lhe foi causada (Lc 17:3-4) 

2.4.2. TEM COMO FONTE O ESPÍRITO SANTO PARA SER EXERCIDO 

A natureza humana é contrária a liberação de perdão a outrem e se o indivíduo não é presidido pelo 

Espírito Santo não terá a capacidade espiritual de liberar perdão sobrepondo a vontade humana.(Mt 

18:21-35) 

2.4.3. SUA PRÁTICA É PARA OBTENÇÃO DO DIREITO DE PERDÃO DIVINO 

Não podemos nos reconciliar com Deus se não temos a capacidade de perdoar alguém que nos 

ofendeu. Como podemos experimentar o amor de Deus em nos perdoar, se não queremos perdoar o 

nosso próximo, pois, aquilo que queremos que nos faça, devemos também fazer a outrem. (Mt 7:12) 

2.5. O QUE O PERDÃO NÃO É 

Equivocadamente muitas pessoas tipificam o perdão como uma atitude de condescendência com erros, 

como ato de medo em relação ao transgressor, como fragilidade sentimental humana, enfim como 

covardia e outros adjetivos pejorativos dos valores humanos. Vamos mencionar o que o perdão não é: 

Nº CARACTERÍSTICA ACONTECIMENTO 
2.5.1 Não é um ato de 

humilhação, mas de 

exaltação de quem 

perdoa 

José do Egito, após ter sido maltratado, abandonado e vendido pelos 

seus irmãos, chegou ao auge do exercício de governo no Egito, num 

primeiro momento deixou-se levar pelo sentimento de vingança contra 

os irmãos, entretanto apesar de ter todo o poder não os matou e nem 

se vingou, mas, liberou perdão se reconciliando com eles e assim 

como aparentemente se poderia pensar pelos valores humanos que 

ele teria se humilhado, na verdade ele demonstrou, como homem de 

Deus, a sua justiça como a imagem do caráter do Senhor e promoveu 

a continuação do plano de Deus para a nação de Israel. (Gn 50:15-

22) 
2.5.2. Não é um ato de 

injustiça ou de 

impunidade, mas de 

justiça 

O ladrão chamado Dimas, se arrependeu de seus pecados, 

reconheceu Jesus como seu Salvador e Senhor, então, foi  perdoado 

por Jesus, entretanto apesar do perdão sofreu as sequelas de seus 

pecados na cruz e morreu, Jesus não tirou ele da cruz para livrá-lo 

daquela punição dos homens, mas lhe deu o perdão para viver numa 

dimensão eterna muito melhor. (Lc 23:39-43) 
2.5.3 Não é um ato de 

fraqueza, mas sim de 

fortaleza espiritual 

Estevão, servo de Deus , estava sendo agredido pelos membros do 

Sinédrio e então viu os céus abertos e a glória do Senhor Jesus e ao 

ser apedrejado caminhando para a morte, liberou o perdão 

demonstrando fortaleza espiritual.(Atos 7:54-60) 
2.5.4 Não é um ato de 

inferioridade mas de 

igualdade 

A mulher adultera flagrada em adultério teria como condenação a 

morte por apedrejamento, entretanto, Jesus demonstrou que todos 

somos iguais e assim como precisamos do perdão, devemos num ato 

de grandeza reconhecer não ser melhor do que ninguém e também 

perdoar. (Jo 8:1-11) 
2.5.5 Não é um ato de 

ignorância, mas de 

conhecimento e 

sabedoria espiritual 

Jesus na cruz do Calvário libera definitivamente o perdão para todos 

aqueles homens que não sabiam o que estavam fazendo ao matar o 

Salvador e Senhor de toda a humanidade, pois, eles não tinham  

conhecimento e nem sabedoria para compreender o reino de Deus(Lc 

23:26-34) 
 

Um pregador certa vez disse: " O ato de não perdoar ao próximo, guardando rancor e ódio, é como 

beber continuadamente um veneno esperando que o nosso ofensor morra do efeito do veneno que 

tomamos". Esta atitude de não perdoar nos mata física e espiritualmente. (Pv 17:22) 
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Todo e qualquer relacionamento social ou familiar é passível de discordâncias que se não forem bem 

conduzidas pelos litigantes descamba para conflitos, agressões verbais, ou até mesmo, agressões físicas 

com o desfazimento das relações de amizade. 

Neste contexto de beligerância a restauração de uma relação social só poderá ser restaurada 

plenamente sem mágoa e rancor se for restaurada pelo perdão unilateral ou bilateral na sólida base do 

amor. É na condição de perdão liberado que se demonstra a nossa bondade e capacidade de ser 

verdadeiro, justo e feito a imagem e semelhança de Deus. (Mt 6:7-15) 

3. O SERVIÇO CRISTÃO 

Todos os cristãos de forma individual ou coletiva tem a missão de servir a Deus e também servir ao 

próximo de forma incondicional visando o seu bem estar social, psicológico, biológico e espiritual. 

3.1. DEFINIÇÃO DA MISSÃO SOCIAL DA IGREJA 

É uma ação sistematizada da igreja através de uma estrutura administrativa organizada para o 

atendimento de pessoas necessitadas no âmbito das necessidades sociais de alimentação, saúde física e 

mental, vestimentas, educação estudantil e profissional, tratamentos de dependência química, assistência 

psicológica e outras ações pertinentes a área social de modo a promover sem acepção de pessoas a total 

inclusão social. 

3.2. A MISSÃO SOCIAL  É UMA ORDENANÇA DE JESUS A IGREJA 

Jesus em seu ministério tríplice pregou, ensinou e curou, sendo as curas realizadas caracterizadas 

puramente como ações sociais, pois, atendia as necessidades das pessoas na saúde física e mental, 

agregue-se a estas ações de curas, outras atividades sociais de Cristo em seu ministério, a saber:  

i. Certamente como uma prática frequente de seu ministério, Jesus alerta aos seus discípulos 

sobre a prática incondicional de ações sociais para com os necessitados,(alimentar, vestir, dar 

água, visitar, etc.) explicando a sua grande importância como prova de uma fé verdadeira. (Mt 

25:31-46) 

ii. O ministério de Jesus era sustentado pelos recursos financeiros doados pelas mulheres, que 

também tinha como objetivo assistir aos pobres em suas necessidades. (Jo 13:29; Mt 26:6-13) 

iii. Jesus em duas ocasiões preocupado com o estado faminto das pessoas multiplicou 

milagrosamente pães e peixes para saciar a fome de uma grande multidão. (Mt 14:13-21; Mt 

15:29-31) 

iv. Infere-se que Jesus por suas ações em seu ministério ordenou sumariamente que aqueles que 

se colocassem a disposição de fazer parte de seu ministério se dedicasse aos cuidados 

espirituais e materiais de todos aqueles que tivessem necessidades.(Lc 18:18-23) 

3.3. A MISSÃO SOCIAL É AGRADÁVEL A DEUS 

i. A vontade de Deus é que não haja em nosso meio pessoas pobres. (Dt 15:7-11; Lv 23:22) 

ii. Quando realizamos uma obra social ao próximo fruto da nossa fé estamos realizando um 

sacrifício aceitável e aprazível a Deus. (Fp 4:14-20; Pv 19:17) 

 

3.4. AS CONSEQUÊNCIAS DA REALIZAÇÃO DAS OBRAS SOCIAIS PELA IGREJA 

 

i. Promove a nossa satisfação em ajudar ao próximo e o bem estar de nossa saúde física e 

espiritual (Pv 11:17) 

ii. Promove a nossa prosperidade física e espiritual(Pv 11:24-25); 

iii. Promove a nossa felicidade e proteção sob a guarda de Deus em todos os aspectos da nossa 

vida. (Sl 41:1-3) 

iv. Promove a glorificação de nosso Deus (2 Co 9:10-14) 

 

3.5. EXEMPLOS DE OBRAS SOCIAIS DA IGREJA PRIMITIVA 

Muitos são os exemplos da missão social de forma prática na igreja primitiva, a saber: 
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i. A instituição do diaconato para cuidar da assistência social as viúvas e aos pobres (At 6:1-7) 

ii. A ajuda da igreja de Antioquia aos irmãos da Judeia que passavam um período de grande 

fome conforme profetizara o profeta Ágabo. (At 11:27-30) 

iii. A ajuda das igrejas da Macedônia e da Acaia aos pobres da Igreja de Jerusalém.(Rm 15:22-29) 

iv. A ajuda da igreja de Corinto aos necessitados da Judeia. (1 Co 16:1-4) 

 

4. CONCLUSÃO 

O maior fundamento para a configuração de relacionamentos saudáveis é o amor com abrangência 

plena nas dimensões vertical (Amor a Deus), horizontal (Amor ao próximo) e de profundidade (Amor a si 

mesmo), de forma perfeita e não fingida, lembrando que o amor a Deus deve ser exercido em supremacia 

a todas as coisas. 

O perdão sempre será uma salvaguarda e proteção para a continuidade de belos e saudáveis 

relacionamentos, sendo que ao aprendermos os ensinamentos de Cristo, certamente aprenderemos a 

perdoar...perdoar...perdoar e também pedir perdão. 

A igreja tem uma importante missão social e tanto o cristão individualmente ou reunido coletivamente 

com outros cristãos formando a igreja local tem a obrigação de realizar a assistência social aos 

necessitados se certificando da real necessidade destes. Assistir socialmente aos pobres agrada a Deus 

e é uma atividade da missão integral da igreja. 

 


