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Philos: se refere ao amor que expressa nosso 
gosto ou predileção por alguém, isto é, o amor 
por pessoas próximas a nós, como amigos e 
familiares, ou por algo, ou seja, no sentido de 
dizer “eu amo isso”.

Eros: se refere ao amor apaixonado, geralmente 
transmitindo o sentido de sensualidade e desejo 
aplicado entre duas pessoas que se atraem, 
embora também possa significar apenas prazer

Conceitos do Amor Natural 
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• É condicional (bem x bem ou mal x mal)

• Almeja benefícios

• É egoísta e possessivo (cônjuges, filhos)

• Pode Transforma-se em ódio da noite para o dia

• Normalmente não é perdoador

• É ressentido, guarda mágoas

Características do Amor Natural
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Amor Sobrenatural, Ágape ou do Tipo de Deus.

• O amor ágape é aquele tipo de amor que não 
busca seus próprios interesses, é um amor 
desinteressado, puro e genuíno. O amor ágape 
não esmorece, mas é constante e permanece 
forte até às últimas consequências, é um tipo 
de amor invencível, capaz de amar o mais 
indigno dos homens. 

• O Amor Ágape é o 1º Fruto do espírito.

Conceito de Amor Ágape 
“Sobrenatural”
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A Origem do Amor Sobrenatural faz parte da 
essência de Deus:

Deus é Amor. 1 Jo 4:8

"Porque Deus tanto amou o mundo que deu o 
seu Filho Unigênito, para que todo o que nele 
crer não pereça, mas tenha a vida eterna.

João 3:16

Origem do Amor Sobrenatural
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Quem pode Manifestar o Amor Ágape?

Só os filhos podem Manifestar o Amor Ágape:

E a esperança não nos decepciona, porque Deus 
derramou seu amor em nossos corações, por 
meio do Espírito Santo que ele nos concedeu 
(novo nascimento).Romanos 5:5

Amor Sobrenatural
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A lei do Amor:

"Um novo mandamento lhes dou: Amem-se uns 
aos outros. Como eu os amei, vocês devem 
amar-se uns aos outros.
João 13:34

Amor Sobrenatural
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Consequências de Andar no Amor Ágape:

1-Nos liberta do Medo:

No amor não há medo; pelo contrário o perfeito 
amor expulsa o medo, porque o medo supõe 
castigo. Aquele que tem medo não está 
aperfeiçoado no amor.

1 João 4:18

Amor Sobrenatural
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2-Nos capacita a perdoarmos e pedirmos 
perdão:

“Perdoa as nossas dívidas, assim como 
perdoamos aos nossos devedores. “ 

Mt 6:12

Amor Natural x Amor Sobrenatural
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1 Coríntios 13:

4a-O amor é paciente, o amor é bondoso. 

(há pessoas que persistem muito em 
determinado assunto, mas não são pacientes e 
bondosas (benignas), vão aguentando por muito 
tempo, porque não tem escolha, mas também 
deixam todos saber que estão aguentando tudo 
contra sua vontade e que estão sofrendo). 

Características do Amor Sobrenatural
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4b-Não inveja,(não deseja o que pertence ao 
próximo)

não se vangloria,(é convencido, enaltece seus 
méritos, qualidades ou talentos, é vaidoso)

não se orgulha (é humilde não chama atenção 
para si, nem busca fama).

5a-Não maltrata (não paga na mesma moeda), 
não procura seus interesses (abre mão, mesmo 
tendo direitos, perdoa dívidas, é pacificador) , 

Características do Amor Sobrenatural
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5b- não se ira facilmente, (o Amor é pacificador, na 
ira dizemos e fazemos coisas sem pensar e depois 
só resta nos arrependermos), 

não guarda rancor (sentimento de profunda 
aversão provocado por experiência vivida; forte 
ressentimento, ódio profundo, não expresso). (não 
leva em conta (presta atenção) a uma injustiça ou 
se  falaram mal ou prejudicá-lo).Enquanto levarmos 
em conta não conseguiremos pensar no melhor a 
respeito das pessoas.

Características do Amor Sobrenatural
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6-O amor não se alegra com a injustiça, (tem 
prazer em andar com pessoas corretas, não 
contribui para a derrota de uma pessoa, crê na 
justiça de Deus ainda que tenha sido prejudicado),

mas se alegra com a verdade.(não esconde seu 
pecado, reconhece seus erros).

1 Coríntios 13:4-6

Características do Amor Sobrenatural
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7-Tudo sofre, tudo crê, tudo espera (é 
perseverante, não desiste nunca, vai até obter o 
resultado),

8-tudo suporta (o amor de Deus aguenta firme 
debaixo de toda a pressão, sem esmorecer, sem 
enfraquecer-se).

9-O amor nunca perece (morre, acaba, chega ao 
fim); mas as profecias desaparecerão, as línguas 
cessarão, o conhecimento passará. 1 Coríntios 13:7-9

Características do Amor Sobrenatural
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Andar no Espírito ou

no Sobrenatural é 

andar no Amor de Deus

Amor Sobrenatural
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Porque precisamos andar no Amor Ágape?

Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos 
pela fé a justiça (de Deus, a vida eterna) que é a 
nossa esperança.

Porque em Cristo Jesus nem circuncisão nem 
incircuncisão têm efeito (produz resultado) 
algum, mas sim a fé que atua pelo amor.

Gálatas 5:5,6

Amor Natural x Amor Sobrenatural
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Porque precisamos andar no Amor Ágape?

Amor Natural x Amor Sobrenatural
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O Amor Natural

O Caminho mais Excelente

O Amor Ágape

Fé



Lição de Casa

Próxima Aula – Fruto do Espírito Recriado 

Ler, Meditar, Acreditar e Praticar

• Recomendo assistir o Filme - Prova de fogo

• Gálatas 1 a 6
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Classe - Cumprindo a Missão

Agradeço a presença de Todos

Tenham uma Semana

Abençoada 

Link das aulas

https://iba-campinas.github.io/ebd2019/

Pr. Victor Vignatti

victorvignatti@terra.com.br
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