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INTRODUÇÃO
Analisamos o que Bauman chama de “O Esforço do amor e Consumo do desejo”. Precisamos
perceber como vivemos em nossos relacionamentos um imediatismo que destrói. O amor exige
esforço prolongado, perseverança, mas as pessoas estão cada vez menos dispostas a investir no
relacionamento. Em meio a crises políticas e sociais devemos lembrar o que o apóstolo Paulo diz aos
coríntios. Podemos fazer tudo, mas se não tiver amor, será vazio. Ou seja, se por comodidade ou
imediatismo vivemos nossas vidas sem amor, viveremos vidas vazias.
DISCUSSÃO
• Bauman diz que as relações amorosas são instantâneas hoje porque os relacionamentos
acompanham o ritmo do consumo exacerbado. Semear e cultivar leva um tempo insuportavelmente
prolongado para os padrões de nossa cultura. Você percebe o quanto temos tido pouca paciência
com o amor. Você acha que vive a perseverança dissolvida? Comente!
EXPLICAÇÃO
• I Co 13 mostra 4 verdades sobre o amor. Vamos pensar sobre elas e conversar uma a uma com
nosso PG!
1) O amor não é opcional, é essencial (Se retirarmos de nossas ações o amor, que é o elemento
essencial de tudo, elas se tornam vazias e sem sentido).
2) O amor não é uma inclinação, é uma demonstração (Amor é ação, envolvimento, Timothy Keller
·diz que “Ninguém aprende a amar por tentar. Você aprende a amar, porque alguém te amou”).
3) O amor é um ímã que nos aproxima dos outros, e não uma muralha a separar-nos. Leia I Co
13.4-7, as 15 definições e comente a que chama sua atenção e porque! Cada uma dessas definições
possui força magnética suficiente para atrair as pessoas umas para as outras.
4) O amor não é um empréstimo de retorno imediato; é um investimento a longo prazo. O verdadeiro
amor é duradouro. O amor autêntico é forte. Não cede à tentação de procurar saídas fáceis. Ele
sempre resolve trabalhar o problema até solucioná-lo.
• Bauman diz que as relações amorosas são instantâneas hoje porque os relacionamentos
acompanham o ritmo do consumo exacerbado. Semear e cultivar leva um tempo insuportavelmente
prolongado para os padrões de nossa cultura. Você percebe o quanto temos tido pouca paciência
com o amor. Você acha que vive a perseverança dissolvida? Comente!
DESAFIO
Em I Coríntios 13:4-7, Deus nos mostra as 15 características do amor que eu e você devemos
expressar em nossas vidas. Para resumir essas 15 características do amor que jamais acaba,
chegamos a 5 afirmações que dizem tudo:
- “Eu aceito você exatamente como é”.
- “Creio que você tem muito valor”.

- “Se você estiver sofrendo, eu me preocupo”.
- “Desejo apenas o que é melhor para você”.
- “Cancelo todas as suas ofensas”.
Use cada um dos cinco dias da semana para viver uma dessas afirmações!

