Relacionamentos Líquidos - Seus
efeitos na família
Semana da Páscoa
- 30/11/-0001

INTRODUÇÃO
Hoje falaremos do Amor Canalizado. Não há como negar, temos dificuldade em amar. Nos tornamos
seletivos e direcionamos o amor apenas para pessoas e causas que temos interesses. Por isso
mesmo, para Bauman, embora necessário a vida comunitária, o “amor ao próximo” parece
impossível. Impossível porque buscamos o tempo todo obter lucro e levar vantagem na relação. Por
fim, descobrimos que o que amamos é o resultado dessa equação – a possibilidade de sermos dignos
de amor, de ser amados. Mas não queremos estar na outra ponta, ser quem ama de fato, na alegria e
na tristeza. Mas a Bíblia nos ensina a resolver estas questões. De fato não temos em nós a
capacidade de amar. Mas em Deus encontramos a fonte que pode suprir nossa falta. Nós amamos
porque somos amados por Deus!
DISCUSSÃO
• Quais são as pessoas que você ama? Porque você as ama? Você acha que é possível amar as
pessoas ao seu redor: trabalho, igreja, família maior, vizinhos? Comente!
EXPLICAÇÃO
• A tese de Bauman é que necessitamos ser amados mas que não somos capazes de amar. Você
concordo com tudo que ele disse? Comente!
• Lendo I Jo 4 18-20 o que você entende a respeito do amor? O que nós deveríamos viver segunda a
Bíblia? Comente!
• Como podemos expressar o amor de Deus na prática? Pense em maneiras práticas em que você
deve demonstrar esse amor com as pessoas que convivem com você, conhecidos e desconhecidos,
depois compartilhe com seu PG!
• Você acha que temos medo de viver esse tipo de amor? O que você acha que a Bíblia quis dizer
quando fala que o amor lança fora todo medo? Quais você acha que são os nossos maiores medos?
• Como você acha que o PG pode ajudar para que esse amor seja algo real e prático para todos?
Você acha que existam pessoas ou grupos que vocês podem se dedicar em amar de maneira prática?
Comente!
DESAFIO
Forme duplas ou trios e tentem se cobrar para que a cada dia todos possam fazer ao menos algo
bom, uma boa ação, para alguém que não merece ou não pode retribuir o ato!

