


Quando demonstramos amor, estamos 
seguindo os passos de Jesus. Ele veio 
para mostrar ao mundo quem Deus é. 
Da mesma maneira, temos a missão de 
mostrar ao mundo que Deus é amor.

PRÓLOGO

“DEUS É AMOR” 
1 João 4:8

#21diasdeamor



EU AMO VOCÊ

“AMEM UNS AOS OUTROS” 
João 13:34

1

Muitas vezes, pensamos que amar como Jesus 
amou tem a ver com nos relacionarmos com 
pessoas que não conhecemos ou com amar 
apenas um tipo de pessoa. Mas, na verdade, 
o amor começa com aqueles que nos cercam 
diariamente. Coloque em prática, verbalize o 
seu amor e faça um elogio a quem está mais 
próximo de você.

#21diasdeamor



MEL

“AS PALAVRAS BONDOSAS SÃO COMO O MEL” 
Provérbios 16:24

2

Você não se sente bem quando alguém 
te encoraja? Mesmo que seja algum 
desconhecido na rua. Palavras bondosas 
são como o mel, são doces para a alma, 
seja para familiares ou um amigo próximo. 
Hoje, procure intencionalmente algumas 
pessoas e encoraje-as.
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TRANSPARENTE

“DÊ BONS CONSELHOS” 
Provérbios 10:21

3

Falar da nossa vida para as pessoas pode 
ser muito difícil. Mas compartilhar nossas 
experiências e falhas através da lente da 
nossa fé pode literalmente inspirar outros. 
Hoje, tire um tempo para ser transparente 
com outras pessoas e compartilhe uma 
lição pessoal que você aprendeu.
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COMER

“AME O SEU PRÓxiMO COMO A Si MESMO” 
Marcos 12:31

4

Comer é uma necessidade básica de todo 
ser humano. Mas, nós gastamos muito 
tempo comendo sozinhos. Hoje, ao invés 
de comer sozinho ou na frente da sua TV/
celular, sente-se e faça uma refeição com seus 
colegas de trabalho, familiares ou amigos. 
Faça perguntas, se interesse pelo que está 
acontecendo na vida deles.
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ViZiNHOS

“PORTANTO, QUANDO VOCÊS COMEM  
OU BEBEM, (...) FAÇAM TUDO PARA  
A GLÓRiA DE DEUS” 
1 Coríntios 10:31

5

É incrível como, muitas vezes, vivemos 
ao lado de pessoas por anos, mas não  
as conhecemos ou nunca sequer falamos 
com elas. Hoje, tire o dia para bater em 
algumas portas e conhecer seus vizinhos. 
Leve um doce, faça novos amigos.
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RECEBA

“NADA PODERá NOS SEPARAR  
DO AMOR DE DEUS”
Romanos 8:38

6

Nós amamos porque, primeiramente, 
Deus nos amou. Separe um tempo para 
ler Romanos 8.31-39, Lucas 15 e 1 João 
4.18-19. Medite e ore sobre o grande 
amor de Deus por você. Deixe que 
Ele fale e te conforte enquanto você 
descansa em Sua presença.
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ORE

“ORE COMO SOUBER,  
POR TODOS OS QUE VOCÊ CONHECE” 
1 Timóteo 2:1

7

A oração é uma das ferramentas  
mais poderosas do amor. A Bíblia 
deixa muito claro que ela pode mudar 
o destino de uma pessoa para sempre. 
Hoje, faça uma lista de pessoas que 
ainda não experimentaram o amor  
de Deus e ore por elas.
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OPORTUNiDADE

“SEJAM GENTiS E SENSíVEiS AO PRÓxiMO” 
Efésios 4:32

8

Todos os dias temos a oportunidade de ser 
gentis com as pessoas ao nosso redor. Hoje, 
surpreenda alguém com atos de gentileza.  
As opções são infinitas: pagar a conta do 
almoço, levar um café para alguém ou até 
pagar a gasolina do carro atrás do seu.
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POBRE

“QUEM TRATA BEM OS POBRES  
EMPRESTA AO SENHOR” 
Provérbios 19:17

9

É muito fácil esquecermos a tamanha 
necessidade que nos cerca. Hoje, preste 
atenção naqueles que estão ao seu redor e 
veja se tem alguém precisando de alguma 
coisa. Ajudar o pobre e necessitado é o 
melhor investimento que você pode fazer.
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MiLAGRE

“TU ÉS O DEUS QUE REALiZA MiLAGRES” 
Salmos 77:14

10

É muito empolgante saber que 
Deus está vivo e tem o poder de 
fazer grandes coisas ainda hoje. Ore 
por um amigo ou familiar que você 
sabe que precisa experimentar um 
milagre. Lembre-o de que Deus está 
atento ao seu pedido.
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ADORAÇÃO

“DÊEM GRAÇAS AO SENHOR, PORQUE ELE É 
BOM. O SEU AMOR DURA PARA SEMPRE”
Salmos 136:1

11

Dar graças a Deus é um ato poderoso de 
adoração. Invista tempo hoje meditando sobre 
todas as formas com que Ele demonstrou amor 
e misericórdia para com você. E em resposta, 
agradeça apaixonadamente por tudo o que Ele 
tem feito. Seja criativo. Compartilhe com alguém 
as coisas que Deus tem feito na sua vida.
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MEMÓRiAS

“ANiMEM E AJUDEM UNS AOS OUTROS”
1 Tessalonicenses 5:11

12

Tempo de qualidade é uma maneira incrível 
de expressar o nosso amor pelas pessoas. 
Hoje, faça algo com seus amigos ou 
familiares que seja empolgante e que fuja 
da rotina. Estejam juntos, encorajem uns aos 
outros e vivam momentos que ficarão em 
suas memórias para sempre.
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iMPACTO

“PREFiRAM DAR HONRA AOS OUTROS  
MAiS DO QUE A Si PRÓPRiOS”
Romanos 12:10

13

Quem mais te impactou positivamente 
na sua caminhada com Jesus? Mesmo 
que essa pessoa esteja longe de 
você, ou que você nem a conheça 
pessoalmente, escreva uma carta e 
compartilhe a influência que ela teve 
na sua vida.
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GENEROSiDADE

“Há MAiOR FELiCiDADE EM DAR  
DO QUE EM RECEBER”
Atos 20:35

14

Você tem muito para dar. Seu tempo, 
talento, palavras de afirmação. E sim, 
até mesmo algumas coisas. Olhe ao 
seu redor hoje, veja como você pode 
ser generoso com alguém que não 
está esperando.
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SOLUÇÃO

“LEVEM OS FARDOS PESADOS UNS DOS OUTROS”
Gálatas 6:2

15

A sensação de não conseguir resolver um 
problema na sua própria vida é frustrante. A 
verdade é que todos nós precisamos de ajuda  
de tempos em tempos. Hoje, ore e busque a Deus 
perguntando como você pode ajudar a resolver  
um problema ou peso na vida de outra pessoa.
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TESTEMUNHO

“Vá PARA CASA, PARA A SUA FAMíLiA  
E ANUNCiE-LHES QUANTO O SENHOR  
FEZ POR VOCÊ”
Marcos 5:19

16

Uma das melhores maneiras de apresentar 
Jesus a alguém é contando o que Ele fez 
na sua vida, e como você O conheceu. 
Escreva o seu testemunho e pratique com 
algum amigo, compartilhando-o de forma 
objetiva e simples.
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CASA

“NÃO SE ESQUEÇAM DA HOSPiTALiDADE”
Hebreus 13:2

17

A sua casa é uma das melhores ferramentas 
do amor de Deus. É um lugar onde as pessoas 
podem encontrar a presença e o amor de Jesus. 
Convide alguém que normalmente você não 
convidaria – pode ser um colega de trabalho ou 
um vizinho – para ir à sua casa. Comam juntos. 
Pergunte sobre ele e compartilhe suas histórias.
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SiRVA

“SiRVAM UNS AOS OUTROS MEDiANTE O AMOR”
Gálatas 5:13

18

Nem sempre sabemos o quanto pequenos 
atos de serviço podem significar para as 
pessoas. Hoje, arrume a mesa de alguém, 
encontre algo pequeno ou grande para fazer 
em uma atitude de serviço a uma pessoa. 
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PERDOE

“SEJAM BONDOSOS E COMPASSiVOS UNS PARA 
COM OS OUTROS, PERDOANDO-SE MUTUAMENTE, 
ASSiM COMO DEUS OS PERDOOU EM CRiSTO”
Efésios 4:32
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Todos cometemos erros. Vez ou outra, todos 
precisamos que as pessoas nos deem mais uma 
chance. Não importa quem te ofendeu ou quem 
te machucou, o perdão sempre é a resposta. 
Demonstre misericórdia e perdão a alguém hoje.
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DONS

“CADA UM ExERÇA O DOM QUE RECEBEU 
PARA SERViR OS OUTROS”
1 Pedro 4:10
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Deus deu a cada um de nós dons e talentos 
únicos. Quem você é e o que você carrega foi 
desenhado especificamente para servir e levantar 
outras pessoas. Organize, cozinhe, pinte. As 
possibilidades são infinitas. Encontre uma forma 
de servir alguém hoje através dos seus dons.
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AMEM-SE

“AMADOS, AMEMOS UNS AOS OUTROS, POiS O 
AMOR PROCEDE DE DEUS”
1 João 4:7

21

Amar é um estilo de vida. Não é apenas por 21 dias. 
O nosso propósito na vida é amar a Deus e amar 
ao nosso próximo. Esperamos que nos últimos 20 
dias você tenha se apaixonado por amar outras 
pessoas intencionalmente e de forma extravagante. 
Comprometa-se hoje em sempre utilizar a sua vida 
para amar outras pessoas. 
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