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AMAR A DEUS E AO PRÓXIMO: O MANDAMENTO 

SEMANA I – 14 A 20/10 
 

1ª JOÃO 4.17-21 

Deus é amor e toda iniciativa de amar vem Dele; só amamos porque 
Deus nos amou primeiro. Amar a Deus e ao próximo é um único 
mandamento. Só provamos que amamos a Deus que não vemos quando 
amamos as pessoas que vemos. Vamos aprender mais! 
 
v.17) “Nisto é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do 
juízo tenhamos confiança, porque, qual ele é, somos também 
nós neste mundo.” 
• Quando confiamos e permanecemos Nele a cada dia, Ele garante que 
teremos acesso a sua presença, seremos ouvidos e receberemos respostas 
das nossas orações.  
• A nossa confiança e obediência são os sinais de que o nosso amor é 
aperfeiçoado. 
  
v.18) “No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora 
o medo, porque o medo envolve castigo e quem tem medo não 
está aperfeiçoado no amor.” 
• É o amor que levanta a confiança e bane o medo. No amor não existe 
nenhum temor e castigo.  
• Podemos amar e reverenciar a Deus simultaneamente, mas o medo 
nunca poderá estar presente.  
• “O medo tem em si mesmo algo da natureza do castigo". Ter medo é 
começar a sofrer, o perdão e o amor não podem coexistir com o castigo.  

  
v.19) “Nós amamos, porque ele nos amou primeiro.” 
• O medo já reside em nossa natureza decaída, já nascemos com ele, mas 
o amor só recebemos e damos porque Ele nos amou primeiro.  
(Conversem sobre a afirmação acima.) 
• Aqui é uma afirmação indicativa e não uma exortação ou exigência para 
amar a Deus.  
  
v.20) “Se alguém diz: Eu amo a Deus e odeia a seu irmão, é 
mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, não 
pode amar a Deus, a quem não viu.” 
• A afirmação de que se ama a Deus, sem fazer nada pelo próximo é uma 
mentira, é autoengano.  
• Nossa relação com o Deus invisível depende da nossa relação com as 
pessoas "imagem de Deus".  
• Vamos conversar sobre esta afirmativa a seguir: "Se você não usa as 
oportunidades que tem para amar a quem vê, será que conseguirá ter 
comunhão e amar a Deus que você não vê?"  
  
v.21) “E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, 
ame também a seu irmão.”  
• Na religião é possível amar a Deus sem amar o irmão, mas no 
evangelho isto é impossível porque o amor a Deus e ao irmão formam 
um só mandamento.  
• Se amarmos a Deus guardaremos o seu mandamento e o mandamento 
é que amemos ao próximo como a nós mesmos. 
 
Vivendo o amor de Cristo 

O que podemos fazer para amar a Deus e ao próximo simultaneamente 
como um único mandamento? 
 

A FÉ PRÁTICA DO CRISTÃO  

SEMANA II – 21 A 27/10 
 

1ª JOÃO 5.1-4 

Nestes versos João ensina sobre a certeza que podemos ter através de 
uma fé prática em Cristo. Os versículos 1 a 12 mostram as provas da fé 
em Jesus, isto ocorre de três formas a saber: 
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1. Conduta justa (1-5);  
2. Vida vitoriosa (4-5); 
3. Credenciais que possui (6-12).  
 
Vamos aplicar as verdades de João sobre o nosso parentesco espiritual.  
  
v.1) “Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de 
Deus e todo aquele que ama ao que o gerou, ama também ao 
que dele é nascido.” 
• Crer e permanecer em Cristo é a base do novo nascimento e da 
comunhão com Deus.  
• Aquele que é gerado refere-se a todo filho de Deus e não a Jesus 
somente.  
• Você tem experimentado e sentido que Deus é seu pai celestial? Apenas 
cite em que área isto mais acontece em sua vida sem dar exemplos.  
  
v.2) “Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, se 
amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos.” 
• Ao amar os irmãos provamos que amamos a Deus e consequentemente 
obedecemos ao mandamento de Deus que é amar ao próximo.  
• Hoje precisamos crescer na prática do amor através da comunhão e do 
serviço sacrificial, especialmente fora do contexto de reuniões da igreja. 
Pense: Como estou nesta área? 
  
v.3) “Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus 
mandamentos e os seus mandamentos não são penosos.” 
• Guardar os mandamentos não é algo difícil ou opressivo, pois eles não 
são pesados.  
• O amor Ágape que Ele nos pede é uma ação e decisão prática, não é 
emocional e moral.  
• No seu universo de vida você consegue perceber oportunidades para 
amar? Sim/Não.  
  
v.4) “Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo e 
esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé.” 
• É a nova natureza em mim que vence o mundo é o poder do novo 
nascimento (João 1.12-13). É porque eu nasci de novo, também não amo 
mais o mundo e ando em Espírito.  
• Vencemos o mundo porque usamos a fé e dependemos do Espírito 
Santo.  

Vivendo o amor de Cristo 

Compartilhem sobre as vitórias que conseguiram pela fé em Jesus. Orem 
uns pelos outros.  
 
 
 
 
 
 

 

PROGRAMAÇÃO  
AGENDA SUJEITA ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO. 

INFORMAÇÕES: +55 31 3384-3915 

SEMANA DO  
CLAMOR 

 
10 A 13 

NOVEMBRO 
08 A 11 

DEZEMBRO 
 

DOM ÀS 10H, 17H E 19H 
SEGUNDA A QUARTA  

7H, 15H E 19H30 
TEMPLO 

CONGRESSO DA 
FAMÍLIA 

01 A 03 
NOVEMBRO 

MÊS ESPECIAL DE 
ANIVERSÁRIO – 23 ANOS 

CURSO DE BATISMO 
06OUTUBRO A 
10NOVEMBRO 

TODO DOMINGO ÀS 18H  

ENCONTRO COM A 
CRUZ 

09 E 10  
NOVEMBRO 

SÁBADO E DOMINGO 
SÍTIO RECANTO CENTRAL 

INFO: 31 3384-3915 

BATISMO 
10 

NOVEMBRO 
DOMINGO ÀS 19H 

TEMPLO 

CANAL NO YOUTUBE 
MENSANGEM PR. 
DANIEL SAMPAIO 

VÍDEO TODA SEMANA 
ASSISTA: 

CENTRAL DO BARREIRO 

Orar pelo Pastor Daniel Sampaio e sua família, pelo dirigente e os membros do seu 
GCEM e pela Igreja Família todos os dias. 

 


