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“... Agora existem estas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém a maior delas é o 

amor” (1Co 13.13). 

Esse amor maior é o amor de Deus, demonstrado por Jesus Cristo durante sua vida na terra 

e confirmado com sua morte na cruz. A fé, a esperança e o amor são os sinais da nova vida, a vida 

que é eterna, mas também são sinais do reino de Deus aqui na terra. 

Como servas consagradas, tudo “o que vocês fizerem façam de todo o coração, como se 

estivessem servindo ao Senhor e não as pessoas” (Cl 3.23, NTLH). Se a nossa motivação não for o 

amor, não adianta termos todos os dons possíveis, porque o nosso trabalho será em vão, não 

frutificará; mas tudo que é feito com amor não perece e ficará para a eternidade. 

“Nós amamos porque Deus nos amou primeiro” (1Jo 4.19); o caminho do amor é o que 

define o cristão. Sem ele não há manifestação do evangelho. Essa é a única forma de nós podermos 

participar da verdadeira vida que é o amor: recebendo sempre o amor de Deus em sua Palavra e 

sacramentos. Assim vamos sendo aperfeiçoadas, para que o amor seja sempre mais verdadeiro e 

seja repartido com nosso próximo. 

                Por causa do grande amor de Deus, somos livres para servir ao Senhor com alegria! 

Teu amor a mim, Senhor, se revelou 
De uma forma que eu não posso explicar. 
Teu viver em mim presente se tornou. 
E por teu poder, agora livre sou. 

Sou livre para servir, sou livre para servir 
Ao meu Senhor de todo o coração. 
Sou livre para servir, sou livre para servir 
Ao meu Senhor de todo o coração. 

Quero agora te louvar, te entregar o meu viver; 
Mostrar como é bom vir a te conhecer. 
Levar tua palavra e testemunhar, 
Cantar a liberdade que só tu tens para dar                                    
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“O que eu peço a Deus é que o amor de vocês cresça cada vez mais e que tenham sabedoria e um 
entendimento completo, a fim de que saibam escolher o melhor. Assim, no dia da vinda de Cristo, 
vocês estejam livres de toda a impureza e qualquer culpa. A vida de vocês estará cheia das boas 

qualidades que só Jesus Cristo pode produzir, para a glória e o louvor de Deus”  
(Fp 1.9-11, NTLH). 
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