
 

 

 

 

 

 

 

 
Alcançando o Próximo – AME (I Semana) 
 

Sentindo 

Este é um ano de crescimento na Central do Barreiro. Mas, por que queremos alcançar o 

maior número de pessoas?  

 

Aprendendo 

Nos nossos dias, somos espectadores de um mundo de horrores. Estamos assistindo a um 

espetáculo triste, deprimente, onde a violência prevalece, onde políticos são eleitos com 

propostas de rejeição, de violência, de construções de muros, de separação. Chegam ao 

poder impondo agressões à liberdade das pessoas, trazendo mais rejeição e corrupção ao 

mundo.  

 

Este é um dos sinais da volta de Cristo:  

 

“Quando disserem: "Paz e segurança", então, de repente, a destruição virá 

sobre eles, como dores à mulher grávida; e de modo nenhum escaparão” (1 Ts. 

5.3).  

 

Queremos anunciar o Evangelho porque o ele é o poder de Deus para a salvação de todo 

aquele que crê (Rm. 1.16).  

 

Ninguém poderá ser salvo de viver uma eternidade separado de Deus se não for através 

do Evangelho de Jesus, que nos permite provar da Sua graça transformadora que faz de 

nós novas criaturas, com um novo coração, um novo caráter, uma nova mentalidade.  

 

Não se trata de religião. Ela não transforma as pessoas. Ela deforma as pessoas, porque 

acabam estereotipadas.  

 

O mundo está lotado de religiões das mais diversas. E qual é o resultado disso? Um 

homem cada vez mais violento, desonesto e um mundo cada vez mais opressor.  

 

Em Efésios 1.1-14, o apóstolo Paulo mostra que Deus tem um plano maravilhoso para a 

humanidade: unir a todos os homens em Cristo através da igreja. Ele não se referia à 

instituição, mas às pessoas. Ele afirma: “fazer convergir em Cristo todas as coisas, 

celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos” (vs. 10).  

 

Fomos chamados para sermos os promotores do amor de Deus, os agentes de verdadeira 

mudança. Fomos alcançados por esse amor e aquilo que de graça recebemos, de graça o 

oferecemos (Mt. 10.8).  

 

Refletindo 

O Senhor nos chama para nos tornarmos participantes do Seu propósito. O que muda em 

nós a partir do momento em que sabemos que temos semelhante privilégio?  

Como oferecer esperança às pessoas? Como cumprir com a missão que nos foi dada a 

todos os cristãos em Mt. 28.19-20?  

 

Aplicando 

Ore pelas necessidades específicas que cada membro do GCEM possa apresentar. Na 

oração, peça ao Espírito Santo que o conduza num tempo de incentivo para trabalharem 

juntos para alcançar o próximo. 

 

Alcançando o Próximo – AME (II Semana) 

 

Sentindo  

Qual é a máxima expressão do amor?  
 

Aprendendo  

Na cultura grega, o amor era visto desde quatro ângulos:  

 

AMOR “EROS”: Termo grego para o amor sensual. Daí a palavra “erótico”. Esse é o 

amor físico, da carícia, da relação sexual.  

 

AMOR “FILEO”: É o amor-amizade, fraternal, social.  

 

AMOR “STORGE”: É o amor conjugal, familiar, doméstico. É o amor que une o 

marido à sua mulher bem como os pais aos filhos.  

 

AMOR “ÁGAPE”: Dos quatro, este é o amor maior, pois tem origem no próprio Deus 

que é a revelação clara desse amor.  

 

Veja o texto de João 10.11: “Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas 

ovelhas.” Jesus apresenta ali um novo patamar de amor. Não o filéo, fraternal, 

relacionado à família e aos amigos. Mas o ágape, o sacrificial, o doador. Aquele que é 
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incondicional, que não espera nada em troca, que tudo suporta e nunca acaba (1 Co. 13). 

O amor que não julga o pecado do meu irmão, mas que chora lágrimas de compaixão e 

misericórdia.  

 

Cristo amou de tal maneira Seus discípulos que, diz o texto de João 13: “amou-os até o 

fim.” Um fim que acabara com Sua vida física, mas que abriu a porta de uma 

reconciliação Eterna, de uma vida nova. Como o próprio Mestre afirmou em João 10.10: 

“Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância.” Amar é dar a vida.  

 

Refletindo  

Todos os seres humanos possuem, por natureza, os três tipos de amor já mencionados 

(“eros”, “fileo” e “storge”), entretanto, o amor “ágape” só se adquire quando se nasce de 

novo, ou seja, ele passa a operar na vida do homem, quando este se torna templo do 

Espírito Santo (Gl 5.16-22).  

 

Você já deu a vida por alguém? Está disposto a dar a vida pelo seu inimigo?  
 

Aplicando  

Como podemos oferecer este amor que dá vida nos lugares que frequentamos, na família 

onde vivemos, nos relacionamentos que já temos?  

 

Como podemos cumprir com essa grande missão nos lugares onde não há pessoas que 

conheçam a Jesus?  

 

Final  

Quais as expectativas para a SEMANA DO CRESCIMENTO que se aproxima? O que 

seu GCEM tem planejado? Quantas pessoas serão convidadas para o dia 02 de abril 

(domingo) na abertura da SEMANA DO CRESCIMENTO? Como planejam trazer 

estas pessoas convidadas? 

 

DESTAQUE 

SEMANA DO 

CRESCIMENTO 

02 a 07 de abril (domingo a sexta) às 19h 

Dirigentes e membros de GCEMs 

É TEMPO DE CRESCER! 

 

 

 

 

 

AGENDA 

SEMANA DO CLAMOR 

 

09 a 12 de abril (domingo a quarta) 

Domingo às 10h, 17h e 19h 

Segunda a quarta 7h, 15h e 19h30 

Templo 

CURSO DE BATISMO 
Domingos às 18h 

Anexo Administrativo 

CULTO DE MULHERES 
25 de março (sábado) às 17h 

Templo 

ACAMPS 

ADOLESCENTES 

13 a 16 de abril  

Recanto Central 

INSCRIÇÕES ABERTAS 

CULTO DE HOMENS 
17 de abril (segunda) às 19h30 

Templo 

CAPELANIA 
28 e 29 de abril (sexta e sábado) 

INFORMAÇÕEES: 3384-3915 

CAMPEONATO  

DE FUTEBOL 

CENTRAL 

03 de junho  

Recanto Central 

PARTICIPE! 

INVESTIVADORES DA 

VERDADE 

DOMINGOS 

Galpão 247 

OFICINA DE ARTES E 

DANÇA 

INSCRIÇÕES ABERTAS 

3384-3915 

FIQUE POR DENTRO 

PROGRAMA TV REDE 

SUPER 

Sábado às 11h30 

Domingo às 0h30 

DOMINGO 

9H – ESCOLA BÍBLICA  

Anexo Administrativo 

10H, 17H e 19H - CULTO DE CELEBRAÇÃO  

Templo 

 
 

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

MULHERES INTERCESSORAS 

Anexo Administrativo 
TARDE DA BENÇÃO 

Templo 
NOITE DA UNÇÃO 

Templo 
ADOLESCENTE CENTRAL 

Templo 
MOCIDADE CENTRAL 

Templo 
 


