Estudo bíblico
FRUTO DO ESPÍRITO
“Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse
amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que
tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os
montes, e não tivesse amor, nada seria.” 1 Co 13.1-3
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REDOR AO LONGO DA SEMANA - com reações de amor.
Inegável que a palavra amor é

Amar é querer o melhor para a
pessoa amada. Quem ama, se preocupa com a pessoa amada e faz o
que estiver ao seu alcance, para que
essa pessoa seja feliz.

