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POR AMOR E PARA AMAR - UMA VIDA DE MISSÃO

Por Ana Duarte

Parte I

Chamado e propósito

• Propósito e chamado - Por amor, para amar

• Salvação é o ponto inicial de uma jornada com Deus, não a 

meta.

• João 3:16 “De tal maneira amou Deus ao mundo que enviou 

Seu Filho unigênito para que todo aquele que Nele crê não pere-

ça, mas tenha vida eterna.”

• O amor divino que iniciou uma jornada de transformação na 

nossa vida.

• Chamado não é um destino, é uma jornada, por amor.

• Esse por amor é o que te atraiu ao Senhor, desde a funda-

ção do mundo.

• Chamado fala sobre como viver sua vida, não um destino ao 

qual chegar.

• Estilo de vida, algo que vai nos custar tudo

• Jovem rico | Mateus 19:16-30; Lucas 18:18-30



16 Eis que alguém se aproximou de Jesus e 

lhe perguntou: “Mestre, que farei de bom para 

ter a vida eterna?” Respondeu-lhe Jesus: “Por 

que você me pergunta sobre o que é bom? Há 

somente um que é bom. Se você quer entrar 

na vida, obedeça aos mandamentos”. “Quais?”, 

perguntou ele. Jesus respondeu: “‘Não mata-

rás, não adulterarás, não furtarás, não darás 

falso testemunho, honra teu pai e tua mãe’[a] 

e ‘Amarás o teu próximo como a ti mesmo’[b]”.

• Jesus questiona se ele vivia a LEI: existe uma forma de viver 

apropriada

• A Bíblia revela qual é o teu chamado - a LEI DO SENHOR.

•  Chamado é uma vida bem vivida, de acordo a vontade de 

Deus. 

• A vontade de Deus está revelada na Lei.

• Jesus resume chamado para nós em 2 conceitos: Mc 12:30

• Amar a Deus

• Amar ao próximo

• Não se trata de algo elusivo e obscuro, que você não tem 

ideia de como descobrir ou encontrar.

• Deus revela a Sua vontade para nossas vidas claramente, 



UMA VIDA DE AMOR. 

• Onde vivemos por amor e para amar.

• Um estilo de vida que te custará TUDO, mas no qual você 

ganhará vida eterna.


