
Definição  
de 

A m o r  

1 



Você pode 

definir o 

amor? 

2 



Deus. 

3 



1 Coríntios 13 

4 



1 Coríntios  13 
Define o que  

é o amor ! 

5 



 É um   

Sentimento. 

6 



Se fosse um 

sentimento, Deus 

não poderia  

comandar. 
7 



Deve ser uma 

ação ou uma 

decisão. 

8 



Sexo não é 

errado se voçe 

ama. 
38% de jovens cristãos  

concordam. 

9 



Definição  

Efésios 5:28-29 
de Amor 

“Assim deve o marido amar 

sua própria 

 mulher... 

10 



Definição 

Efésios 5:28-29 
de Amor 

…como seu próprio corpo; 

quem ama a sua mulher, 

ama-se a sí mesmo.” 

11 



Aproximou-se dele um dos 

escribas que os ouvira discutir e 

notando que lhes havia 

respondido bem, perguntou-lhe 

“Qual é o primeiro de todos os 

mandamento?"  

Definição  
de Amor 

Marcos 12: 28-31 



Marcos 12: 28-31 

Jesus respondeu: “O primeiro é, OUVE, 

ISRAEL, O SENHOR NOSSO DEUS É O 

UNICO SENHOR. AMARÅS, POIS AO 

SENHOR TEU DEUS DE TODO TEU 

CORAÇÃO, DE TODA  A TUA  ALMA, DE 

TODO O TEU ENTENDIMENTO E DE 

TODAS  AS TUAS FORÇAS.'  

After 11 
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Marcos 12: 28-31 

. . . e o segundo é este: 

‘AMARÅS AO TEU PROXIMO 

COMO A TI MESMO.' Não há 

outro mandamento maior de 

que esses."  

Definição  
de Amor 



“Pai, se você não se amar, 

seus vizinhos tão  

perdidos.” 

          -Katie 6 anos 

12 



“…nunca, nunca, nunca, 

nunca, nunca, case com 

um homem que não se 

ama.” 

       -Josh McDowell 

13 



“…se ele não se ama seu 

casamento terá 

problemas.” 

       -Josh McDowell 

14 



Definição 

 
2 Timóteo 3:2 

       de amor 

“…eles serão amantes de sí 

mesmos…” 

15 



Agape 

Philautos 
vs 

16 



Philos = amizade 

17 



O que te 

 anima? 

18 



Philo/Auto 

19 



Auto = mesmo 

20 



Automóvel 

Autógrafo 

Autônomo



Definição 

  
2 Timóteo 3:2 

De Amor 

“Colocar as suas vontades 

antes das vontades de Deus 

para você. Suas necessidades 

antes da nescessidade dos 

outros.” 
21 



Definição  

Judas 18 
de Amor 

“…seguirão seus próprios 

desejos ímpios.” 

22 



Definição  

2 Pedro 3 
De Amor 

“…vivendo de acordo com 

suas próprias vontades.” 

23 



Definição  

Efésios 
De Amor 

…amai-vos uns aos outros 

assim como Cristo amou a 

igreja.” 

24 



 

 
 



Definição 

Efésios 5:29 
De Amor 

"...Pois nunca ninguém 

aborreceu a sua própria 

carne, antes a nutre e preza, 

como também Cristo ã 

igreja.” 
25 



Definção  

Efésios 5:29 
de Amor 

“…alimenta e dele cuida, 

como também Cristo faz 

com a igreja.” 

26 



Nutrir = trazer à 

maturidade 

27 



NVI e TLH 

Alimentar e cuidar 

28 



 

 
 

After 

slide 17 



Definição   

Lucas 2:52  
De Amor 

“Jesus ia crescendo em 

sabedoria, estatura e graça 

diante de Deus e dos 

homens.” 

29 



Cuidem-se para seu 

amadurecimento: 

Físico 

Mental 

Espiritual 

Afetivo 
30 



Estimar = cuidar 

31 



“alimentar e vestir.” 

           

         -John Wesley 

32 



Definição  

Efésios 5:33 
de amor 

“…também ame a sua 

mulher como a sí mesmo.” 

33 



Ame a sua mulher, 

também como a sí 

mesmo. 

34 



Proteja-se de qualquer coisa 

que  dificulte o  

processo: 

 

Cinema 

Vídeos 

Comida  

e bebida 

Amigos 

Música 

Festas 

35 



Devemos 

 Isso 
Aos Nossos 

Jovens 
36 



Uma 

definiçaõ 

de  amor 
37 



After slide 37 



Um 

exemplo de 

amor 
38 
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After 40 

Provenha & Proteja 



AMOR 

Proteje e Provê 

40 



Definição  

Deuteronômios 10:13 

de Amor 

“Obedeçam a todas as leis 

de Deus que eu estou dando 

a vocês hoje, para o seu 

bem.” 

41 



Definição  

 29:11 NASB 

de Amor 

“Só eu conheço os planos que 

tenho para vocês: prosperidade 

e nâo desgraça e um futuro 

cheio de esperança. Sou eu, o 

Senhor, quem está falando” 

42 



Definição  

1 Coríntios 6:18 NASB 

de Amor 

“Fujam da imoralidade sexual! 

Qualquer outro pecado que 

alguém comete não afeta o corpo, 

mas a pessoa que comete 

imoralidade sexual peca contra o 

seu próprio corpo.” 
43 



Um diz: 
“Bem, se você me ama, 

você, você vai deixar.” 

44 



Outro responde: 
“Se você realmente me 

amasse você não me 

pediria!” 

45 



Um diz: 
“Mas todo mundo está 

fazendo.” 

46 



Outro responde : 
“Então não vai ser difícil 

encontrar outra  

pessoa.” 

47 



Um diz: 
“Deixa eu fazer de você 

um homem.” 

48 



Outro responde : 
“Uma criança de 12 anos 

pode fazer sexo…meu 

cachorro pode fazer 

sexo, isso não vai fazer 

dele um homem.” 
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1960: 1 em 60 adolescentes 
50 



1970: 1 em 47 adolescentes 
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1 em 31 adolescentes 

 
51 



2010: 1 em 4 adolescentes 

52 



Papilomavirus 

Humano 

53 



O Instituto Americano 
de Câncer anunciou 

que 99% dos casos de 
câncer de vulva e

cervical são caudados 
pelo HPV 

 



“Câncer é 

uma doença 

sexualmente 

transmitida” 
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