
 

O AMOR É O QUE NOS FAZ UM 

TEMPO DO AMOR E CUIDADO UNS PELOS OUTROS (20 min) 
Momento de nos encorajarmos mutuamente a compartilharmos com a genuína confiança de que o SENHOR está nos 

acolhendo e que os Irmãos estão atentos as nossas necessidades para chorarem conosco e se alegrarem também. 

“Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor” 

(1Co 13:13) 

                                     

TEMPO DE LOUVOR (10 min); 
 

QUEBRA-GELO (5 min);  
 

TEMPO DA PALAVRA – Para ler e Refletir (5 min) 
 

Através da Maratona Bíblica, no último versículo do livro de Juízes encontramos a expressão  “Naquela 

época, não havia rei em Israel; cada um fazia o que lhe parecia certo.” (Jz 21: 25) A expressão “Naquela 

época, não havia rei em Israel” está presente quatro vezes no livro de Juízes (17: 6; 18: 1; 19: 1; e 21: 

25). 

Após este período é estabelecida a monarquia em Israel e Deus levanta o profeta Samuel para encorajar 

o seu povo que se encontrava disperso e subjugado pelo inimigo.  

No domingo a noite fomos ministrados através da mensagem com base 1 Co 12, 13 e 14 nos mostrando que 

o amor é o dom mais sublime; Deus é amor. (1 Co 13 e 1 Jo 4: 16) Através do amor de Deus somos livres 

de uma fé epidérmica e egocêntrica, ou seja, extremamente superficial. A falta de amor torna vã 

qualquer ação bem-intencionada, pois a tendência é que cada um de nós façamos o que mais parece certo, 

inclusive na sinceridade da nossa prática diária de expressarmos o amor ao nosso próximo. 

Como podemos perceber através da Palavra do Eterno (que deve reinar em nossos corações), sem o amor, 

o real amor, a essência de Deus, os nossos feitos de nada valem. Pois devemos ser abençoados para 

abençoar, porque a bênção de Deus em nossas vidas, não é para que somente nós sejamos edificados, mas 

a todos que estão a nossa volta. Devemos lembrar, como exemplo, da importância do dom de profecia mais 

até do que o de línguas (1 Co 14:1-4), não colocando em grau de relevância, mas porque o dom de línguas 

edifica somente a quem o tem, porém o de profecia edifica a igreja, o Corpo (vs. 4). 

É na profecia bíblica que somos confrontados e atraídos ao amor do Pai que gera em nós pelo Espírito a 

autenticidade dos feitos. Esse amor de Deus é a chancela que nos condiciona a sua perfeita vontade, sem 

o amor nada é genuíno. Aprendamos que somente amando a Deus, de todo nosso coração, com todo 

entendimento, com toda nossa alma e com toda nossa força (Mc 12:30-31) podemos prosperar em amar ao 

nosso próximo genuinamente. 

TEMPO DE COMPARTILHAMENTO (40 min):  

1. Vamos memorizar, que o que Cristo oferece, Ele é. E nós somos os instrumentos Dele para manifestação da 
Graça do Reino dos Céus. Quantas vezes temos essa consciência, de que o Amor é que nos faz um. Em que 
atitudes fazemos para a Glória de Deus, para que Ele seja exaltado e não nós? 
 

2. O que podemos fazer como igreja para termos relevância social, pois nós estamos inseridos na sociedade, como 
fonte desse amor puro e verdadeiro que vem do Eterno? 

 

TEMPO DE CLAMOR (10 min): Que nosso ego venha ser aplacado pela Graça Redentora do Pai, que Ele cresça 

e que nós diminuamos, e saibamos que só nEle, vivemos genuinamente. 
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Lembre-se!  As reuniões dos nossos PGM’s  não são cultos nos 

lares, e sim, uma oportunidade de desenvolvermos  o 

acolhimento mútuo através do amor e cuidado uns para com os 

outros.  
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