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Gesto é a gesticulação de alguma parte especifica do corpo,
como os braços, mãos e cabeça, por exemplo, que
normalmente representa um sinal de comunicação não
verbal, usado para expressar ideias ou sentimentos.

Um gesto também pode ser entendido como uma ação ou
atitude de representar a demonstração de algo, por norma
um sentimento ou emoção. Um gesto de amor, por
exemplo, seria um ato de manifestação do sentimento de
amor que determinada pessoa sente.

O que são gestos?



1° Atitude, é uma norma de procedimento que leva a um 
determinado comportamento.
2° Comportamento de bondade e amor.

A Bíblia nos mostra vários exemplos de atitude de 
bondade e amor:
Porque o Filho do Homem também não veio para ser 
servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de 
muitos.
Marcos 10.45

Como demostrar nosso sentimento para outra 
pessoa pelos Gestos ?

Um Sorriso, Um Abraço, Uma gentileza, Um café 
da manhã na cama, Uma tarefa domestica, Um 
passeio, Um tempo para ouvir.



Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu 
Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não 

pereça, mas tenha a vida eterna.
João 3.16



As nossas atitudes é sempre um gesto significativos de amor?

Não, na maioria das vezes não temos o cuidado de demonstrar o
amor ou carinho para a nossa família; a louça lavada, a roupa
passada, a casa brilhando, a dinheiro suado todo mês, boas notas,
arrumar o quarto, fazer comida, tudo é obrigação.
Mas eu agradeço a quem faz?
Mas eu reconheço a dificuldade do dia a dia?
Mas eu me ofereço para ajudar, quando posso?
Na minha casa temos união no cumpri das tarefas?
Eu sou pai e esposo ou sou um general na minha casa?

Não adianta eu ter um gesto significativo de amor para alguém,
quando as minhas ações no dia a dia não condizem com o meu
gesto.



Gesto A = Cônjuge/filho
Gesto B = Família.

Agora vamos trazer esses gestos significativos de amor para nosso

lar, dividindo em duas partes:

A – Gestos Significativos de Amor para o cônjuge (um filho (a))

Quando o gesto é direcionado a pessoa diretamente.

B – Gestos Significativos de Amor para a família.

Quando o gesto é direcionado a toda a família.



B - Gesto de amor de 
família

B – Gesto de amor de 
família

A – Gesto de amor 
para o cônjuge

A – Gesto de amor 
para o cônjuge



Eclesiastes 4.10 -> Porque se um cair o outro 
levanta o seu companheiro: mas ai do que estive 
só; pois, caindo, não haverá outro que o levante.

1corintios 7.3 -> O marido pague à mulher a 
devida benevolência, e da mesma sorte a mulher 
ao marido.

Perseverar
Devemos ter gestos contínuos de amor e
carinho com nossa família e nosso cônjuge.

Mas o que a bíblia fala gestos significativos de
amor e bondade?



O casamento é o maior e melhor jeito de perdoar e ser
perdoado.

Mateus 6.14 => Porque, se perdoardes aos homens as
suas ofensas, também vosso pai celeste vos perdoará a
vós.

Ao aceitar uma outra pessoa em nossas vidas até que a
morte nos separe, é viver completamente sem nossas
máscaras, nos expondo um ao outro da forma que somos,
e como ninguém é perfeito, os nossos defeitos aparecem e
assim somos revelados de uma forma que só o nosso
cônjuge nos conhece.

Em muitos casos o outro deseja mudar o jeito e as vezes a
forma de pensar e agir, mas só Deus pode mudar uma
pessoa.



A Atitude de Perdoar nos leva a gestos significativos de amor
e carinho.

Mateus 11.25 => E, quando estiverdes orando, se tendes
alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso pai
celestial vos perdoe as vossas ofensas.

Nosso dever é orar e liberar o perdão.
Quando você libera o perdão abre uma janela de
possibilidades.
Quando você escolhe ter atitude de amor e carinho muda o
foco.
Quando você declara o amor você colhe paz, gesto de
carinho.



Atitude de servir ao Senhor, é um gesto de amor e
quando declaramos que eu e minha casa
serviremos ao Senhor, estamos dizendo que tudo
que temos e somos e do Senhor. Assim devemos
nos moldar para que o Senhor reine em nosso lar
e nossas vidas.

O que temos em nossa casa que o Senhor não aprova?
O que fazemos em nossas vidas que o Senhor
condena?
Qual conduta utilizada na minha vida profissional?
Na Minha escola todos sabem que eu pertenço a Deus?
Você é Benção na vida de alguém?

Atitude Real de Carinho e Amor.



Gênesis 3.9 => E chamou o Senhor 
Deus a Adão, e disse-lhe: Onde estás?

A hora de Advertir.

Gestos significativos podem ser bom ou ruim para quem os
recebem.
Qual significado você quer passar?
Uma advertência verbal não necessariamente pode ser ruim,
fazer a outra pessoa enxergar que esta errada é preciso
habilidade e amor, poderá magoa ou ofender.
Pense e ore antes de advertir.
Não passe a ideia de raiva, mas a busca de fazer o melhor
para a solução do problema, não se concentre na pessoa e
sim na solução, crie ações para não ocorrer novamente.



Exercer o amor dentro de nossa casa pode ser um
desafio para alguns, mas é uma obrigação para
todos, nosso lar deve ser constantemente regado e
semeado com amor e bondade. Essa bondade
deve ser espelhada pelos pais e filhos, orientados
pelo Espirito Santo.

Um gesto de carinho e amor para Deus (próximo);
Orações, trabalho para o Reino, Doações.



O grande Mandamento
E Jesus Disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo
o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o

teu pensamento. Mateus 22.37

Se alguém diz: Eu amo a Deus, e aborrece a seu
irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu
irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a
quem não viu? 1João 4.20



Resumo

Em primeiro -> Ame a Deus

Em Segundo -> Ame sua Família

Em Terceiro -> Ame a Igreja

Em Todo tempo:

Ore à Deus, Se tu uma benção para alguém


