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A  M A I O R  H I S T Ó R I A  D E  A M O R
Dia do Amigo – 25 a 30 de março de 2019

INTRODUÇÃO

Essa semana teremos um dia do amigo muito especial. Interceda pelos convidados e ore clamando o agir de Deus. 
Prepare uma reunião que transborde amor. Delegue responsabilidades aos membros da célula, envolvendo o máximo de 
pessoas na organização. Alegre-se, pois será uma noite incrível e cheia de Deus!

DINÂMICA

Organize as pessoas em duplas, de preferência misturando os visitantes com os membros da célula.  
Caso a célula esteja muito cheia, ao invés de duplas, monte trios ou quartetos.

A partir deste momento, faremos uma divertida brincadeira em que seremos todos atores e atrizes. Crie um ambiente 
animado e descontraído. Cada dupla terá poucos minutos para preparar uma cena, como se fosse um mini-teatro. O 
objetivo desta pequena encenação é simularem uma situação que exemplifique uma história de amor. Nesta cena, cada 
grupo terá então de 30 segundos a 1 minuto para apresentar uma cena em que eles vão retratar uma história de amor.

Após as apresentações, proporcione um debate em torno do conceito de amor.  
O que é o amor? Onde aprendemos sobre o amor? Qual é a maior história de amor que conhecemos?

LOUVOR

Escolha uma canção que fale sobre o amor de Deus. Distribua letras aos convidados. Prepare um momento especial de 
adoração, explicando porque cantamos louvores a Deus. Introduza a canção com uma oração.

Sugestão: Eu Não Estou Só - Ton Molinari feat. Laura Souguellis (https://www.youtube.com/watch?v=Ye5iKmcHjfU)

O que é o amor?

Geralmente aprendemos sobre o amor por meio das histórias e dos romances. Filmes, novelas e contos de fada 
influenciam muito a nossa percepção. Aprendemos sobre o príncipe que salva a princesa e vivem felizes para sempre. 
Assistimos comédias românticas, conhecemos histórias em que um casamento cheio de desentendimentos e sem graça 
deixa de ser uma opção quando os cônjuges se apaixonam por outras pessoas. Estes filmes nos ensinam a torcer a favor 
de uma traição ou de um divórcio, em nome de uma “história de amor”. Conhecemos lindas histórias de amor que falam 
de amizade, relacionamentos familiares, amor entre pais e filhos, etc.

Infelizmente, em nossa formação cultural, existe um conceito implícito que nos afasta da real percepção sobre o amor. Ao 
invés de deixar a vida, a mídia ou nossa cultura nos ensinar sobre o amor, que tal buscarmos nas escrituras o significado 
desta verdade tão importante? Aprendemos na série FÉ que crer é confiar na palavra de Deus. Quando levamos a sério o 
que a bíblia diz e passamos a viver segundo suas orientações, experimentamos a vontade de Deus.

Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. 
Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós: enviou o seu 
Filho Unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor: não em que nós tenhamos amado 
a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim 
nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus; se nos amarmos uns aos outros, Deus 
permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós. 1 João 4:7-12

1. Deus é amor

Este texto escrito pelo apóstolo João, um dos melhores amigos que Jesus teve nesta terra, revela que Deus é amor (v.8). 
João diz que se quisermos conhecer o que é o amor, devemos olhar para Jesus, pois nele a natureza de Deus é revelada. 
O amor é a essência de Deus e todas as suas ações são baseadas no amor. Deus transborda amor e se estivermos 
conectados nele teremos condições de amar. 

Quando conhecemos a Deus somos capazes de amar uns aos outros, pois o amor procede dele. Por outro lado, quando 
não conhecemos a Deus ou não estamos conectados nele, ficamos impossibilitados de amar. Na sociedade atual em que 
vivemos, as pessoas não querem andar com Deus. Cada um vive seu próprio caminho e Deus não tem sido bem-vindo 
nas diversas esferas da sociedade: família, educação, governo, mídia, economia, saúde, etc. Temos, como sociedade, 
escolhido viver sem Deus e o reflexo disso são tragédias cotidianas acontecendo nos lares, nas escolas, nas empresas, 
no meio ambiente e por toda parte. 

Escolher viver sem Deus, nos faz estar centrados em nós mesmos. Pessoas que só pensam em si mesmas, no seu 
conforto, prazer e bem-estar, estão dispostas a passar por cima de tudo e todos para conseguir realizar seus desejos. 
São capazes de roubar, matar, agir com indiferença e fazer todo tipo de atrocidade. O próprio Jesus já havia advertido 
seus discípulos que nos dias que antecediam sua volta isso aconteceria: Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos 
esfriará. Mateus 24:12 

Precisamos voltar para Deus. Cada um de nós individualmente. E também como sociedade. A presença de Deus é capaz 
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de nos ensinar novamente a amar. A vida de Deus pode transformar as manchetes dos jornais, desde que as pessoas 
decidam andar com Deus. O amor de verdade, que pode ser descoberto em Deus, tem pelo menos duas caraterísticas 
importantes.

2. O amor se manifesta de forma concreta

Em geral chamamos de amor um tipo de relacionamento que nos faz sentir bem. Para a maioria o amor é um sentimento. 
Um sentimento bom que me faz querer estar perto de alguém, desperta paixão ou deixa saudade. Compreender o amor 
assim me faz olhar para mim, pois todos querem correr atrás de bons sentimentos. O amor ligado aos sentimentos tem a 
tendência a ser egoísta ou a ser perseguido como um vício, já que todos querem sentir algo bom de novo.

A bíblia diz que Deus manifestou seu amor entre nós enviando seu único filho. Ou seja, a declaração do amor de Deus não 
ficou restrita a belas palavras ou discursos bonitos. O amor é comprovado por meio de atitudes práticas em direção ao 
outro. Amor não diz respeito ao que eu vou ganhar, mas sim o que eu estou disposto a dar:

“Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho Unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida 
eterna”. João 3:16

3. O amor faz propiciação

A afirmação de João é forte ao dizer que Jesus foi dado a nós como um presente da parte de Deus, a fim de fazer 
propiciação pelos nossos pecados. Todos nós pecamos e o pecado nos afasta da presença de Deus. O pecado gera uma 
dívida, uma condenação contra nós, e só podemos ser livres novamente depois que essa dívida for paga.

Imagine um reino onde o sistema de justiça funciona corretamente e todos os crimes são devidamente julgados e 
condenados. Imagine que você está diante do juiz para ser julgado pelos crimes que cometeu e, instantes antes de ser 
declarada a sentença contra você, entra na sala um homem que assume toda a culpa e é condenado em seu lugar. Essa 
foi a atitude de Jesus que recebe o nome de propiciação: o sacrifício do filho de Deus condenado em nosso lugar.

Foi exatamente isso que Jesus fez por nós na cruz. Nós pecamos e merecíamos uma condenação eterna que nos 
manteria para sempre afastados de Deus. Jesus foi condenado para que a gente tenha acesso à vida de Deus pela fé. 
Se você deseja conhecer a Deus, ser livre dos seus pecados e descobrir o verdadeiro amor, agradeça agora mesmo pelo 
presente de amor que Deus nos deu: Jesus, seu filho.

CONCLUSÃO E APELO

Se você compreendeu que Deus é amor e que ele nos deu a maior prova de amor ao enviar seu filho para ser condenado 
em nosso lugar, ore comigo as palavras a seguir:

“Senhor, muito obrigado por sua palavra e por sua presença em nosso meio. Eu entendi que o verdadeiro amor não está 
ligado aos sentimentos, mas o amor é comprovado por meio de atitudes práticas. Deus muito obrigado por enviar seu 
filho Jesus para morrer na cruz em favor dos meus pecados. Obrigado por me amar de maneira tão concreta ao dar seu 
único filho de presente para ser condenado em meu lugar. Perdoa os meus pecados e me ensina, a partir de hoje, a viver 
todos os dias conectado na sua presença e no seu amor”.

Peça às pessoas que fizeram essa oração pela primeira vez para se identificarem e ore abençoando a vida delas. Registre 
as decisões em uma ficha apropriada (disponível em ibcbh.com.br) ou registre no célula.in

AVISOS

Semana de Oração e Vigília

Entre os dias 01 a 05 de abril teremos uma semana de oração muito especial. Todos os líderes devem promover 
momentos de oração com a sua célula, fora do dia da reunião regular. Mobilize os seus discípulos a viverem uma semana 
de consagração, buscando a Deus em unidade. Você pode estimular iniciativas variadas, e garantir pelo menos um 
encontro extra na semana, com o objetivo específico de orarem.

Vale combinar um café da manhã bem cedo para orarem juntos, ir ao monte, fazer duplas ou trios para encontrarem na 
casa ou no trabalho de alguém ou reunir toda a célula em algum lugar. Garanta que todos se dediquem a ter um tempo de 
muita oração e consagração. Vamos buscar a Deus e juntos Transbordar.

Essa semana será coroada com uma poderosa vigília de oração no dia 05 de abril de 20h às 00h  
em todas as nossas unidades. Participe!

Conferência Transbordar

Prepare-se para Transbordar! Vem aí a nossa próxima conferência de avivamento, de 13 a 16 de abril. 

O avivamento vai muito além do que acontece na igreja, ele é a manifestação do espírito santo na vida daqueles 
que decidiram buscá-lo sem reservas ou restrições. E é com o coração voltado para essa busca que organizamos a 
conferência de avivamento de 2019 com o tema Transbordar.

“Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva”. João 7:38

Convide a sua célula e conduza-os a se preparar para o que o Senhor fará nesses dias.


