
AFECTOS 
 3ª FEIRA


Todos nós somos seres com afectos, e emoções e sentimentos, a grande questão é: Onde 
colocamos os nossos afectos? 

1º DEUS 

Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as 
tuas forças. 
Deuteronômio 6:5 

Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o 
teu entendimento, e de todas as tuas forças; este é o primeiro mandamento. 
Marcos 12:30 

O Senhor Jesus foi muito claro nas prioridades do nosso afecto, para os qua ainda têm alguma 
duvida, ele chegou mesmo a afirmar que o amor a Deus deve estar acima do amor que temos 
pela nossa família:


Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim; e quem ama o filho ou a 
filha mais do que a mim não é digno de mim. 
Mateus 10:37 

Recordam-se de Abraão e do teste que Deus lhe fez? Abraão passou o teste porque estava 
disposto a abdicar do seu próprio filho por amor a Deus. Isto foi um teste para Abraão e uma 
nota perpétua registada na Bíblia para nosso ensino sobre qual a deverá ser a prioridade do 
nosso afecto.


PISTAS PARA AVALIARMOS NOSSO AMOR POR DEUS:


PISTA 1
You Can Measure Your Love for Christ by  

How Deeply You're Affected by Anything That  
Robs You of Quality Time Alone With Him.

Se não nos preocupa o facto de não podermos estar com Deus a sós. Se não nos preocupa que 
nos últimos dias tenhamos estado a correr a ler a bíblia, ou em oração “fast food”…se não nos 
preocupa o facto de não estarmos sequer a orar ou a ler a bíblia …..então tenho novidades para 
vós: Perderam o vosso Amor por DEUS! Há que recuperar o mesmo o quanto antes, pois deverá 
ser o alvo principal do nosso afecto!

Em cantares de Salomão a Sulammita fala-nos de quando se deparou longe do seu amado. 
Vejam a reação dela:

Eu abri ao meu amado, mas já o meu amado tinha se retirado, e tinha ido; a minha alma 
desfaleceu quando ele falou; busquei-o e não o achei, chamei-o e não me respondeu. 
Cânticos 5:6 

Ela sentia a falta dele, porque o amava e porque ele era, como vemos no vs 16, seu AMIGO.

Há pessoas que dizem que amam mas de facto nunca amaram porque nem sabem ser amigas do 
alvo do seu amor. Se experimentarmos uma relação de amizade com Deus a nossa relação de 
amor com Ele será mais forte!

https://www.bibliaonline.com.br/acf/dt/6/5
https://www.bibliaonline.com.br/acf/mc/12/30
https://www.bibliaonline.com.br/acf/mt/10/37
https://www.bibliaonline.com.br/acf/ct/5/6


PISTA 2
Your Love for Christ Is Dying If 

You Have Given in to a Besetting Sin!

Ex: do pastor que não conseguia largar os videos pornográficos.

Se há algum pecado que me prende de tal maneira que não consigo me libertar ou não quero, é 
porque é mais forte que meu amor por Deus! José recusou deitar-se com a mulher de Putifar 
porquê? “ Como posso eu pecar contra meu DEUS” José tinha o seu afecto primeiramente 
colocado com Deus daí ter tido esta resposta.

2º PALAVRA DE DEUS 

Oh! quanto amo a tua lei! É a minha meditação em todo o dia. 
Salmos 119:97 

Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração; o mandamento do Senhor é puro, e 
ilumina os olhos. 
O temor do Senhor é limpo, e permanece eternamente; os juízos do Senhor são 
verdadeiros e justos juntamente. 
Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino; e mais doces do que o mel 
e o licor dos favos. 
Salmos 19:8-10 

Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. 
Salmos 119:11 

Também por eles é admoestado o teu servo; e em os guardar há grande recompensa. 
Salmos 19:11 

Ao colocar meu afecto na Palavra de Deus:

1. Ganho alegria;

2. Ganho Luz: passo a ver o que não vejo e a perceber coisas que até aqui não percebia;

3. Ganho Temor a Deus - Principio de toda a Sabedoria;

4. Ganho mais amor pela Bíblia à medida que a leio.

5. Ganho Forças para não pecar;

6. Ganho Recompensas;


3ª IGREJA  

Ainda que não fosse David a construir Templo, vejam o que ele fez: 

Eu, pois, com todas as minhas forças já tenho preparado para a casa de meu Deus ouro 
para as obras de ouro, e prata para as de prata, e cobre para as de cobre, ferro para as de 
ferro e madeira para as de madeira, pedras de ônix, e as de engaste, e pedras ornamentais, 
e pedras de diversas cores, e toda a sorte de pedras preciosas, e pedras de mármore em 
abundância. 
E ainda, porque tenho afeto à casa de meu Deus, o ouro e prata particular que tenho eu 
dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto tenho preparado para a casa do 
santuário: 
1 Crônicas 29:2,3 

Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/sl/119/97
https://www.bibliaonline.com.br/acf/sl/19/8-10
https://www.bibliaonline.com.br/acf/sl/119/11
https://www.bibliaonline.com.br/acf/sl/19/11
https://www.bibliaonline.com.br/acf/1cr/29/2,3


Salmos 26:8 

Qual o Motivo para Jesus ter expulsado os vendedores no templo?


E achou no templo os que vendiam bois, e ovelhas, e pombos, e os cambiadores 
assentados. 
E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e 
ovelhas; e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derribou as mesas; 
E disse aos que vendiam pombos: Tirai daqui estes, e não façais da casa de meu Pai casa 
de venda. 
E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: O zelo da tua casa me devorou. 
João 2:14-17 

Porque o Zelo da Casa de Deus o consumia. Pergunto: Servimos na Igreja por Zelo ou porque 
não há mais ninguém que faça o que fazemos? Nunca se esqueçam: Deus não olha para o que 
fazemos nem para o que damos, Ele olha para o nosso coração quando fazemos e quando 
damos.


4º IRMÃOS NA FÉ 

Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns 
aos outros.  ( tenham prazer em honrar o vosso próximo ) 
Romanos 12:10 

Deus incumbiu-nos de tratar de pensar no próximo antes de nós. sabem o que isso significa? 

a) quando um irmão tem uma vitoria no emprego, deveremos nos alegrar com ele!

Deus não nos pergunta se estamos a tratar das nossas coisas, mas se estamos a procurar amar 
e tratar dos interesses do próximo. Afinal, amar na pratica, implica isso. Quando o fazemos, Deus 
trata dos nossos assuntos:


E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos; e o Senhor 
acrescentou, em dobro, a tudo quanto Jó antes possuía. Jó 42:10

Revelemos Amor e veremos Deus a agir nas nossas vidas!!!

Paulo pedia isto aos outros, mas será que ele próprio aplicava?


Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade quiséramos comunicar-vos, não 
somente o evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas; porquanto nos éreis 
muito queridos. 
1 Tessalonicenses 2:8 

OS AFECTOS TÊM QUE SER RECARREGADOS COM REGULARIDADE 

E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração quando, pelo 
caminho, nos falava, e quando nos abria as Escrituras? 
Lucas 24:32 

Em que outro lugar senão aos pés de Jesus lendo sua palavra e orando - PRIORIDADE MÁXIMA!


https://www.bibliaonline.com.br/acf/sl/26/8
https://www.bibliaonline.com.br/acf/jo/2/14-17
https://www.bibliaonline.com.br/acf/rm/12/10
https://www.bibliaonline.com.br/acf/j%C3%B3/42
https://www.bibliaonline.com.br/acf/1ts/2/8
https://www.bibliaonline.com.br/acf/lc/24/32


_______________________________________________________________________________________ 

Estes 4 tópicos, por esta ordem especifica, deverão ser o supremo alvo da nossa afeição. Se o 
fizermos, e tivermos o cuidado de recarregar os nosso afectos como já vimos, teremos TUDO 
para:


1. EXPRESSAR AFECTO A QUEM NATURALMENTE NÃO MERECE: 

a) O perdão de Esaú a Jacó  - Genesis 33: 1 a 4

b) O perdão de José aos seus irmãos - Genesis 45: 14 e 15;

c) O amor de Ruth a Noemi - Rute 1: 14 a 17

d) O Perdão do Pai ao seu filho pródigo - Lucas 15:20 


Isto não pode ser forçado, é algo que vem de Deus. Não é algo natural à natureza humana, mas 
algo que deriva do poder de uma vida que passa tempo com Deus.


2. SABEREMOS AMAR MELHOR QUEM NOS RODEIA 

a) esposo/esposa

b) filhos

c) pais

d) avós

e) …..


3. TEREMOS SABEDORIA AO APLICAR NOSSOS AFECTOS 

a) a escolha de um parceiro(a) para casar deixa de ser algo complicado, pois quem vai mover 
tudo será o espirito santo e naturalmente tudo vai acontecer quase sem nos apercebermos. 
Porquê? Porque escolhemos a melhor parte e Deus recompensa e trabalha para quem o coloca 
em 1º lugar.


https://www.youtube.com/watch?v=p1Szilex-KQ 

https://www.youtube.com/watch?v=p1Szilex-KQ

