
 

 

 

 

 

 

 

 

 
O SIGNIFICADO DO AMOR – SEMANA 1 

1 JOÃO 3.16 

 

QUEBRA GELO -  Use o “Compartilha” 

APRESENTAÇÃO - Os membros se apresentam 

LOUVOR - Cantem juntos 2 canções 

AVISOS - Atenção aos eventos da Igreja Família. Participe! 

 

SENTIR 

Quem foi seu primeiro amigo ou amiga? 

 

APRENDER 

Um dos valores do Reino de Deus é amar ao próximo. Traduzindo para nossa 

linguagem de hoje: é gostar de pessoas. 

 

Mas o próximo não se limita aos nossos amigos e familiares. O próximo vai além 

dos nossos relacionamentos diários. Amar ao próximo é também gostar daqueles que 

estão distantes do nosso círculo de pessoas conhecidas. É muito mais do que amar 

nossos inimigos. Amar ao próximo inclui amar o estrangeiro, o pobre, o necessitado, 

o desvalido. 

 

A falta de amor tem levado as pessoas a vários tipos de conflitos interpessoais: ódio, 

separação, indiferença, agressão etc. Porém, o AMOR DE DEUS pelas pessoas 

levou-o ao maior plano de resgate pela humanidade – dar o seu próprio Filho por 

nós.  

 

“Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deu o seu único filho para 

que ninguém pereça, mas tenha a vida eterna”. João 3.16  

 

Devemos ter uma mentalidade bíblica – enquanto o mundo mostra desprezo e 

indiferença, nós cristãos fomos chamados para sermos parecidos com Jesus. Ele ama 

a todos incondicionalmente. Desta forma, devemos amar ao nosso próximo. 

 

REFLETIR 

“Que o meu coração seja quebrantado por aquilo que quebranta o coração 

de Deus”. Bob Pierce 

 

Por quem seu coração é apaixonado? Amar quem nos ama é fácil. Deus espera de 

nós amor e serviço a todos. 

 

Se os nossos valores são realmente os valores do Reino, devemos responder a este 

mandamento de forma positiva. Devemos amar de coração (sentimentos) e atitude 

(ações práticas). Precisamos viver aquilo que cremos. 

 

APLICAR 

 Como eu posso amar mais o meu próximo? 

 Amo de fato aquilo que Deus ama? 

 Este valor do Reino faz parte do meu conjunto de valores? 
 

A IGREJA DESVIADA – SEMANA 2 
APOCALIPSE 2.1-7 

 

SENTIR 

Você já entrou numa rua ou estrada errada? Qual foi sua sensação quando 

percebeu o erro? 

 

APRENDER 

Em Apocalipse 1, Deus fala com as sete igrejas da Ásia – no caso, com os pastores 

dessas igrejas locais (as sete cartas descritas nos capítulos 2 e 3). Deus honra a 

liderança local na autoridade de seus pastores. 

 

CRISTÃOS INDEPENDENTES 

Vivemos uma época onde muitos se intitulam “cristãos desigrejados”. Não estão 

ligados a uma igreja local nem ao seu pastor (liderança principal). São pessoas que: 

a) decidem sozinhas; b) são independentes; c) não reconhecem a autoridade pastoral 

designada por Deus. São pessoas que acreditam que não precisam ser pastoreadas. 

Qual a relação que você tem com o pastor da sua igreja local? 

 

UMA IGREJA FAMÍIA, VIVENDO O AMOR DE CRISTO,  

ALCANÇANDO O PRÓXIMO E FORMANDO DISCÍPULOS!  
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A doutrina dos apóstolos tem sido abandonada nestes dias, pois a individualidade 

tem imperado dentro da igreja – o senso de coletividade relatado em Atos 2.42 tem 

se perdido ao longo do tempo. 

 

RELIGIOSIDADE E ESFRIAMENTO DO AMOR 

A igreja de Éfeso era intolerante ao pecado, capaz de suportar provas diversas, 

trabalhadora e perseverante. Porém, havia se tornado religiosa, sem intimidade com 

Deus, fria, sem fervor, com um nível de comprometimento baixo, indisposta e 

indisponível, orgulhosa, egoísta, crítica e julgadora. 

 

Era uma igreja de muitas obras, mas sem vida. Jesus faz um alerta e chama esta 

igreja ao arrependimento e à volta ao primeiro amor. Infelizmente, este também é 

um retrato da igreja de nossos dias. Muitos têm abandonado os valores do Reino de 

Deus e as bases da vida cristã. Precisamos voltar à prática das primeiras obras, antes 

que o Senhor volte e não haja mais tempo. 

 

REFLETIR 

Todos precisamos de alguém para prestar contas da nossa vida, alguém a quem 

devemos nos sujeitar em amor a fim de sermos discipulados, amados e cuidados. 

 

O verdadeiro cristão está debaixo do pastoreio local – isto é, plantado na igreja local 

(Salmo 90). O verdadeiro cristão possui raízes locais e, segundo Jesus, toda raiz que 

está ligada à videira dá frutos (João 15.1-6). 

 

Todo esfriamento começa com pequenas concessões. Por exemplo: Qual o seu nível 

de intimidade com Deus? Qual o tempo que você dedica para a oração e a leitura da 

Palavra? Qual o seu compromisso com sua igreja?  

 

Não podemos abandonar nossos fundamentos. Se não despertarmos agora, corremos 

o risco de acordar tarde demais e descobrir que já nos distanciamos demais de Jesus 

e sua Igreja. 

 
APLICAR 

 De que atitudes ou pensamentos preciso me arrepender? 

 O que preciso fazer para voltar ao primeiro amor? 

 O que preciso fazer para me envolver mais com a igreja local? 
 

 

 

 

SEMANA DO CLAMOR 

07 A 10 DE JANEIRO 

Domingo às 10h, 17h e 19h 

Segunda a quarta 7h, 15h e 19h30 

Templo 

PROGRAMA REDE SUPER 
SÁBADO ÀS 11H30 

DOMINGO ÀS 0H30 

CULTO DAS PRINCESAS 

PRA. SARAH SHEEVA 

12, 19 E 26 DE DEZEMBRO 

 

19H30 (TERÇAS) NO TEMPLO 

NÃO É PERMITIDO A ENTRADA DE HOMENS E  

MENINOS ACIMA DE 2 ANOS 

ACAMPS MOCIDADE 2018 

SUBMERSO 

10 A 13 DE FEVEREIRO 2018 

(FERIADO DE CARNAVAL) 

VAGAS LIMITADAS 

AGENDA 

HOMENS EM FOCO 

VIVA MELHOR COM O 

SEU DINHEIRO 

18 DE DEZEMBRO (SEGUNDA) ÀS 19H30 

TEMPLO 

MUSICAL ESPECIAL 

“ABRE OS MEUS OLHOS” 

17 DE DEZEMBRO (DOMINGO) ÀS 19H 

TEMPLO 

CULTO DE NATAL 
24 DE DEZEMBRO (DOMINGO) ÀS 19H30 

TEMPLO 

CULTO DA VIRADA 

31 DE DEZEMBRO ÀS 20H 

ESTACIONAMENTO DO VIA SHOPPING 

ENTRADA FRANCA 

 
 

SEGUNDA| 20H TERÇA | 15H QUARTA | 19H30 SEXTA | 20H SÁBADO | 20H DOMINGO | 9H 
DOMINGO 

10H, 17H E 19HH 

MULHERES 

INTERCESSORAS 

Anexo Administrativo 

TARDE DE MILAGRES 

Templo 
NOITE DA UNÇÃO 

Templo 

ADOLESCENTE 

CENTRAL 

Templo 

MOCIDADE CENTRAL 

Templo 

ESCOLA BÍBLICA 

Templo 

Anexo Administrativo 

CULTO DA FAMÍLIA 

Templo 

 


