QUEM AMA MAIS, QUEM AMA OU QUEM É AMADO.

Alguém tem autoridade de manda amar, obriga a fica juntos, mas amor não é obrigação, é
espontâneo, as pessoas ficam juntas porque se amam; como é o amor é ser amoroso entre os seus
que quer bem, é Muito mas do que isso. Um relacionamento amoroso só pode progredir e dar
certo se for baseado no entendimento mútuo e no respeito. Amar e ser amado envolve sempre o
dever e a responsabilidade de nos fazermos amáveis, ou seja, dignos de ser amados. Está é a
pergunta quero fazer, está amando ao teu pai celestial e estas dignos de ser amados.
Quando eu penso no texto de gênesis 22 que relata a historia de Abraão e Isaque de um amor que
quebra princípios, dogmas e tradições; Abraão com seu único filho e Deus prova ele pra ver o que
esta em seu coração, Abrão a espera da promessa de seu filho Isaque, mas de vinte anos o seu
amor estava acumulado; após o seu nascimento ele não tinha olhos para o seu outro filho que
teve com a escrava, a ponto de permitir que sua esposa sara os manda-se embora de sua casa. A
riqueza de Abraão não era sua fazenda de gados, ovelhas, camelos, seus tesouros, terras era o seu
filho Isaque,
1 Deus ao ver estas coisas coloca Abraão a prova, e fala pra ele E disse: Toma, agora, o teu filho, o
teu único filho, Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre
uma das montanhas, que eu te direi.
2 Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou
consigo dois dos seus moços e Isaac, seu filho; e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se, e
foi ao lugar que Deus lhe dissera.
3 Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos, e viu o lugar de longe.
4 E disse Abraão aos seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali; e,
havendo adorado, tornaremos a vós.
5 E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaac, seu filho; e ele tomou o fogo e o
cutelo na sua mão, e foram ambos juntos.
6 Então falou Isaac a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai! E ele disse: Eis-me aqui, meu filho! E ele
disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto?
7 E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam
ambos juntos.
8 E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e
amarrou a Isaac, seu filho, e deitou-o sobre o altar, em cima da lenha.
9 E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho;
10 Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse: Abraão, Abraão! E ele disse: Eis-me
aqui.

11 Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada; porquanto, agora sei
que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único.
Então levantou Abraão os seus olhos, e olhou; e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas
pontas num mato; e foi Abraão, e tomou o carneiro, e ofereceu-o em holocausto, em lugar do seu
filho.
Ao ler essa passagem quero que você pense, quem é, mas precioso pra você, a quem é está, mas
dando prioridade, hei você se lembra da frase no inicio do texto “ nos fazermos amáveis, ou seja,
dignos de ser amados “ Deus nos ama muito mas , Ele entregou seu único filho por nos, o que você
tem sacrificado na sua vida, ( pode ser um pouco de tempo, alguns vícios, hei você e eu sabemos
os nossos defeitos e perfeições ) pra esta mas perto de Deus, Ele ama o pecador mas seu pecado o
aborrece.
O primeiro mandamento é amarás o teu Deus sobre todas as coisas, Jesus é o teu Senhor e
Salvador.
O segundo é amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que não ama o próximo o amor de Deus
não está nele.
Guarde estas palavras. .............................................. um relacionamento amoroso só pode
progredir e dar certo se for baseado no entendimento mútuo .........GLÓRIA ...... JESUS CRISTO TE
ESPERA

