v.15) “Todo o que odeia a seu irmão é homicida e vós sabeis
que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo
Nele.”
O que é odiar? Conversem e digam exemplos práticos ou
experiências.
UMA IGREJA FAMÍIA, VIVENDO O AMOR DE CRISTO,
ALCANÇANDO O PRÓXIMO E FORMANDO DISCÍPULOS!
R. Barão de Coromandel, 671 – Barreiro de Baixo-Belo Horizonte/MG
secretaria@centraldobarreiro.com | www.centraldobarreiro.com
+55 31 3384-3915 | @centraldobarreiro (Instagram/Facebook)

O DESAFIO DE AMAR
SEMANA I – 19 A 25/08
1a JOÃO 3.14-16
O amor Ágape: sacrificial e incondicional é a prova de que estamos
vivos espiritualmente e que temos a vida eterna. Não podemos amar
todas as pessoas de uma vez, mas podemos refletir este amor através
da nossa convivência com os irmãos. Vamos criar esta atmosfera de
amor em nossas reuniões!
v.14) “Nós sabemos que já passamos da morte para a vida,
porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na
morte.”
• O amor evidência para nós a vida que temos e o sacrifício que
devemos fazer.
• É importante definir na prática o que é amar os irmãos, pois
ninguém vai afirmar que odeia, mas também pode não
demonstrar que ama.
O que seria amar o irmão da forma mais prática?
• A prova de que sou salvo é amar (se dar, sacrificar) aos irmãos.
• Quem nasceu de novo está frequentemente desejoso pela
comunhão e por oportunidades para praticar o amor.

Ex. Manter mágoa por alguém, saber/poder ajudar e não ajudar.
• O sacrifício só é aceito quando se procede corretamente na
mente e atitudes. Leia Gn.4.7.
• Quem não ama a seu irmão deve se arrepender logo, para
poder ter a vida eterna.
v.16) “Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida
por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos.”
• João esclarece que amar os irmãos é dar a vida por eles. Na
prática o que isto significa? É dar tempo, recursos, o seu
melhor, etc.
• A essência do amor é o sacrifício próprio espontâneo. Não se
ama sob pressão e forçado.
• O amor é o impulso, a decisão consciente planejada e calculada
de se dar por outro.
Vivendo o amor de Cristo
Vamos falar sobre nosso maior desafio em amar: dar mais
tempo de qualidade aos outros e depois oremos uns pelos outros.
O DESAFIO DE AMAR
SEMANA II – 26 A 01/09
1a JOÃO 3.17-19
Como João afirmou no verso 16, quem ama dá a vida como Cristo nos
deu a dEle. Se você e eu estamos dispostos a dar a vida, nunca será
um peso dar os bens aos irmãos. O oposto também é verdade. Como
está seu nível de amor?

v.17) “Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão
necessitando, lhe fechar o seu coração, como permanece
nele o amor de Deus?”
• É impossível amar sem materializa-lo. "Não apenas pense, faça
algo quando for preciso".
• Amar é a disposição de entregar aquilo que tem valor para si
para suprir e edificar o outro.
• Amar no geral pode ser desculpa para não amar no particular.
Quando alguém fecha o seu coração, que desculpas ele (a) dá para
não amar?
v.18) “Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua,
mas por obras e em verdade.”
• O amor não é sentimento, palavras, declarações, mas são atos
que custam algo.
• O amor verdadeiro é a prática das obras e os atos
fundamentados na verdade.
Jesus curava enfermos, expulsava demônios, libertava as pessoas,
alimentava os famintos, no físico e na alma e ensinava/pregava.
v.19) “Nisto conheceremos que somos da verdade e diante
Dele tranquilizaremos o nosso coração.”
Como conheceremos que somos da verdade?
• Só a prática do amor pode evidenciar que somos da verdade e é
desta forma também que o mundo vai crer em Jesus.
• A prática do amor se torna um testemunho pessoal e para o
mundo.
• Como os crentes hoje tentam tranquilizar seus corações?
Com uma doutrina correta, boas obras não sujeitas a Deus
para aliviar a consciência.

Vivendo o amor de Cristo
Individualmente e em silêncio examine a si mesmo e proponha amar
com mais obras e em verdade. Oremos uns pelos outros.
PROGRAMAÇÃO
AGENDA SUJEITA ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.
INFORMAÇÕES: +55 31 3384-3915

SEMANA DO
CLAMOR

RETIRO DE
MULHERES

08 A 11
SETEMBRO
6A9
OUTUBRO

DOM ÀS 10H, 17H E 19H
SEGUNDA A QUARTA
7H, 15H E 19H30
TEMPLO

24 E 25
AGOSTO

SÁBADO E DOMINGO
SÍTIO RECANTO CENTRAL
INFO: 31 3384-3915

JOVENS ADULTOS

31
AGOSTO

GESTÃO DAS EMOÇÕES
SÁBADO ÀS 19H30
ADM

ACAMPS PRÉ
ADOLESCENTES

21 E 22
SETEMBRO

TEMA: IDENTIDADE
INVESTIMENTO: R$ 110,00
INFO: 31 3384-3915

RETIRO DOS HOMENS
EM FOCO

05 E 06
OUTUBRO

RECANTO CENTRAL
TEMA: NÃO É NA SUA FORÇA
INFO: 31 3384-3915

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.

