
 

 

 

04 – O AMOR É TUDO  
 

  

Quebra gelo: O valor de um amigo 
 

Objetivo: Mostrar a todos do grupo como o outro, é importante e o amor nos faz um. 
 

Procedimento: Dê uma balinha ou um bombom para cada integrante do grupo e peça para eles ficarem com os 

braços esticados. A Tarefa deles é comer a balinha ou o bombom sem dobrar o cotovelo. Vão surgir possibilidades 

de comer o bombom, dê um tempo para eles pensarem e após esse tempo pegue um voluntário e faça com ele o 

seguinte: com o braço esticado coloque a balinha ou o bombom na boca da pessoa e ela na sua boca. 
 

Moral: "Melhor é serem dois do que um, porque têm melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro 

levanta o seu companheiro; mas ai do que estiver só; pois, caindo, não haverá outro que o levante. Também, se 

dois dormirem juntos, eles se aquentarão; mas um só, como se aquentará? E, se alguém prevalecer contra um, 

os dois lhe resistirão; e o cordão de três dobras não se quebra tão depressa." Ec. 4: 9 - 12 
 

Tempo de Orar: Conversando com Deus (5 min)   
 

• Ore por todas as pessoas que estão hoje no PGM  

• Conheça cada visitante e ore pela vida e família deles. 
 

Tempo de Cantar: Louvando e Adorando Juntos (5 min) – Tempo de adorar ao Senhor! Nesta semana 

escolhe com o seu PGM um dois cânticos sugeridos pelos amados irmãos. 
 

Tempo da Palavra (20 min) – “Eu lhes dou um novo mandamento: que vocês amem uns aos outros. Assim 

como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus 

discípulos: se tiverem amor uns aos outros.” João 13. 34 – 35. 

No último domingo, tivemos a oportunidade de iniciarmos o estudo mais direto das “mutualidades”, 

assim, compreendemos a importância do “amor uns aos outros”. Aprendemos que o termo “mutualidade” se 

refere às expressões recíprocas, ou seja, àquelas frases do N.T. onde aparecem as palavras “uns aos outros”. 

A vida recíproca não é opcional, é a básica da igreja. Podemos afirmar que Mutualidade é um estilo de vida 

afinado com os mandamentos do N.T. a respeito daquilo que os cristãos devem fazer uns aos outros para 

expressar o seu amor e unidade. 

Os capítulos de 13 a 17 de João vem nos ensinar sobre o significado da Sua morte, a vinda do Espírito 

Santo, a esperança da vida futura na casa do Pai, a missão a ser cumprida pelos discípulos e o conflito entre o 

mundo e os discípulos. Dentro deste contexto, Jesus foi claro aos seus discípulos dizendo: “Eu lhes dou um 

novo mandamento: que vocês amem uns aos outros. Assim como eu os amei, que também vocês amem uns 

aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos: se tiverem amor uns aos outros.” João 

13. 34 – 35. 

Não era uma novidade a expressão “uns aos outros” já os israelitas do A.T. tinham o dever de amar 

inclusive aos estrangeiros e peregrinos” (Dt 10.18-19). No entanto, a grande novidade era ama como Jesus 

nos ama. Ou seja, como discípulos devemos procurar - ativamente - oportunidades para fazer o bem aos outros, 

e de modo especial aos cristãos, assim como Jesus tomou a iniciativa de fazer o bem a nós. 
 

 Tornando-se servo, a nosso favor (Fp 2.7) 

 Dando-se a si mesmo por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade (Tt 2.14) 

 Levando em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro (IPe 2.24; Rm 5.6) 

 Dando a própria vida por nós (Jo 10.11) 

 Fazendo constante intercessão por nós (Hb 7.25) 

 Compadecendo-se das nossas fraquezas (Hb 4.15) 

 Socorrendo-nos ao sermos tentados (Hb 2.18) 

 Exercendo paciência para com os nossos pecados (2 Pe 3.9) 

 Perdoando-nos os pecados (1 Jo 1.9) 

 Purificando-nos de toda injustiça (1 Jo 1.9) 

 Dando-nos plenitude de vida (Jo 10.10) 

 Preparando-nos um lugar para estarmos com Ele (Jo 14.2) 

 



Como isso se aplica a nós:  

 Da mesma maneira como Jesus nos amou, assim é que nós devemos amarmos uns aos outros.  

 Fazemos isto (somente com o poder do Espírito Santo, é claro), obedecendo aos mandamentos 

recíprocos do N.T. 

 O amarmo-nos uns aos outros não é uma opção. 

 De toda pessoa que crê no Senhor Jesus, se requer que ame a todos os outros que também nEle crêem. 

 Que nos amemos uns aos outros não é automático. É algo que faremos ou não, de acordo com a nossa 

vontade de obedecer. 

 

Perguntas para Reflexão: 
 

01 - O amor deve ser o princípio básico da vida do cristão. “O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos 

outros assim como eu vos amei” - Este mandamento é assustador, para nossa natureza humana que é egoísta, 

egocêntrica, ensimesmada. Compartilhe com o seu grupo, como você vê esta mandamento? 
 

02 - “a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros;” (Rm. 

13:8) – Como reagimos a este texto na atualidade. 
 

03 – Ao seu ver, como reagimos a tão grande amor de Jesus por nós? Como você se sente amado por Jesus. 

Compartilhe. 
 

04 – Como podemos de maneira bem prática amar e encorajar pessoas que estão ao nosso redor? 

Compartilhe 

 

 

 
 

 
 

 

Tempo de Orar Uns Pelas Outros - Momento de Oração em Duplas (20 min) 
 

• Compartilhe com sua dupla de oração sua experiência de leitura da Bíblia e oração da sua semana. 

Tempo da Igreja (5 min):  Domingo, você é nosso convidado a estar conosco no Imperial Plaza Hotel em 

Samambaia as 18h. Em especial, lembre as Mulheres presente sobre o encontro de sábado – Elas e Ele as 18 

no Imperial Plaza Hotel. 

 

   

 

  

#DESAFIO DA SEMANA 
Como eu posso ter realizar ações claras que demonstrem amor para as pessoas que estão ao meu redor? 


