
      

V I S Ã O  

Ser uma Igreja Bíblica, relevante para a sociedade e 

comprometida com a grande comissão para 

comunicar o evangelho de todas as maneiras e 

formas possíveis. 

 

AMOR, MISSÃO MAIOR 

 

 

Compartilhar: 

 

Os textos lidos nos falam um pouco sobre o amor de Deus por 

nossas vidas e ao mesmo tempo nos desafiam a amar as pessoas 

que estão ao nosso redor. A maior experiência de amor que 

podemos ter é reconhecer esse amor tão especial demonstrado a 

nós. Afinal, todos nós temos histórias de amor, seja no nascimento 

de um filho, num encontro especial de uma pessoa que veio mudar 

nossa vida. Quando conhecemos o tão grande amor de Deus, 

podemos com maior facilidade amar com o amor do Senhor as 

pessoas que fazem parte do nosso dia a dia, seja nossa família, 

companheiros de trabalho ou amigos.   

 

1. Compartilhe com seu pequeno grupo como você tem 

percebido esse amor especial de Deus em sua vida. 

2. O versículo 37 do texto de Mateus fala que devemos 

“amar a Deus de todo o nosso coração, alma e entendimento”, de 

forma prática, como isso acontece em nossa vida? 

3. Da mesma forma o verso seguinte nos desafia “amar o 

nosso próximo como nós mesmos”, o que esse texto quer dizer 

com isso? Intencionalmente, como podemos demonstrar esse amor 

pelas pessoas que fazem parte de nosso dia a dia? 

 

Deus ama você de uma maneira única e especial.  

Nossa maior missão é amar as pessoas como o Senhor as ama. Isto 

acontece quando investimos tempo e através de exemplos de 

nossas vidas, assim, as pessoas percebem o amor do Cristo que 

habita em cada um de nós. Que ainda esta semana você possa 

demonstrar aos seus amigos e familiares o quanto eles são 

especiais em sua vida. E certamente você terá a oportunidade de 

experimentar de maneira prática o amor de Deus demonstrado, 

compartilhando com seu próximo. Ame hoje como se fosse o 

último momento de sua vida! 

 

 

 

 

TEXTO 

Romanos 5.8 “Mas Deus demonstra seu amor 

por nós: Cristo morreu em nosso favor quando 

ainda éramos pecadores”.  

 

Mateus 22.37,38 37 “Respondeu Jesus: Ame o 

Senhor, o seu Deus de todo o seu coração, de 

toda a sua alma e de todo o seu entendimento’.  

38 Este é o primeiro e maior mandamento. 39E 

o segundo é semelhante a ele: ‘Ame o seu 

próximo como a si mesmo”. 

 

1 João 4. 19 “Nós amamos porque Ele nos 

amou primeiro”. 

INICIE 

ORANDO 

TENHA UM 

MOMENTO DE 

LOUVOR 

5MIN 10MIN 

MOMENTO DE 

ORAÇÃO 

MINISTRAÇÃO 

DA PALAVRA 

20MIN 30MIN 

TEMPO DE IGREJA – compartilhe 

por último as programações e 

atividades da Igreja 

 

INFORMAÇÕES DE ATIVIDADES 

✓ Próximo domingo: 

Manhã: Culto alusivo ao dia do Exército 

Brasileiro 

Noite: Celebre a Páscoa 

 

Participe! 

 

 

 

 

 

PEQUENO GRUPO MULTIPLICADOR 

 “lugar de servir a Deus e amar ao Próximo” 


