
 

 
        

028 – Amar é Repartir 
 

Quebra Gelo – Compartilhe com o seu PGM o que Cristo fez em sua vida esta semana? 
 

Tempo de Orar: Conversando com Deus (5 min) 
 

- Ore ao Senhor pela vida dos pastores e líderes de nossa Igreja. Para que o Senhor possa 
renovar e fortalecer nossos líderes neste tempo tão desafiador. 
- Ore por nossa Campanha Missionária 2020 – Por Ele me amou. 
 
 

Tempo da Palavra (20 min) – “Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de 
Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus.” 1 João 4.7 

Meus amados irmãos, chegamos ao nosso último encontro do mês de setembro. Estamos sendo 

grandemente abençoados por toda a nossa mobilização de missões – Porque Ele me amou. Como 

estamos crescendo na visão missionária e no amor por todos os brasileiros. E tempo de avançar e 

alcançar cada pessoa a partir de onde estamos até o lugar mais distante. É tempo de viver e demonstra 

o amor na prática como nos ensina 1ª João 4.7 - “Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor 
procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus.” 1 João 4.7 

Ao ler o texto, ele nos ensina que a forma de expressar o amor a Deus se imprime na 
prática da mutualidade, a qual chamamos de mandamentos recíprocos que a Bíblia apresenta 
por meio da expressão do “uns para com os outros”, em João 13.34; Romanos 15.7; 2 Coríntios 
13.12; 1 Coríntios 12.25; Colossenses 3.13, entre outros. Quando fazemos desses mandamentos 
uma prática, passamos a ver o cuidado tomando forma em nossos relacionamentos interpessoais 
e discipuladores. 

Vivemos em um mundo marcado pelo individualismo; precisamos aprender com o amor de 
Deus por nós e, assim, transformar os nossos relacionamentos pela expressão desse amor, para 
que as pessoas que nos cercam percebam o poder transformador em nossa vida e, dessa forma, 
consigamos impactar o mundo, principalmente aqueles que estão bem próximos de nós. 

Deus tem nos abençoado muito e quer continuar a fazê-lo ainda mais, por essa razão, 
precisamos compartilhar o que temos e, por que não, os nossos rendimentos? “Deem, e lhes será 
dado: uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois a medida que 
usarem, também será usada para medir vocês” Lucas 6.38. Estamos vivendo a oportunidade de 
compartilhar nosso testemunho e nossos rendimentos para que o Brasil seja transformado pelo 
amor de Deus. Mais de 900 missionários estão aguardando uma posição, da sua parte, para 
continuarem a levar o amor de Deus à nossa nação. Qual será a nossa resposta? E tempo de 
amar, multiplicar, orar e repartir! Vamos neste tempo compartilhar uns com os outros: 
 

1. Como você pode expressar o seu amor pela obra missionária neste tempo?  

2. Comente sobre essa frase citada no Congresso de Lausanne, em 1974: “é possível dar sem 
amar, mas é impossível amar, sem dar”. 

3. Estamos diante de uma oportunidade de expressar nosso amor e confiança em Deus nesta 
mobilização de Missões 2020. Não há valor para isso, mas para a obra missionária há! Como 
você aproveitará essa oportunidade de expressar seu amor ao Senhor em busca de alcançar os 
perdidos neste tempo? 

 



DESAFIO DA SEMANA: Quando pensamos na mobilização missionaria que o nosso PGM está 
envolvido, nosso alvo para a oferta missionária é estabelecido com base nas nossas 
possibilidades ou naquilo que Deus coloca em nosso coração? Pense neste desafio desta 
semana! Como poderemos ir além? 

Tempo da Igreja (5 min): Compartilhe com seu PGM sobre nossas principais atividades abaixo: 
 

ATIVIDADES DOMINICAIS – Respeitando todas as normas da Secretaria da Saúde do GDF e 
aplicando as práticas deste tempo, vamos gradativamente poder receber nossos amados irmãos. 
Em cada domingo tem sido uma grande bênção! Neste próximo domingo dia 04/10 teremos dois 
cultos para celebrarmos a Ceia do Senhor juntos, então, teremos um número maior de PGMs 
participando neste domingo. Teremos conosco os PGMs:  
 

 1ª Celebração 17h: PGMs Primitivos, Discípulos (Brazlândia) 
 2ª Celebração 19h: Recanto das Bênçãos, Gênesis e Céu Azul 

 
Vamos ter a lista breve com todos os nomes. Grande oportunidade de recebermos nossos amigos 
e visitantes.   
 
MULHERES EM MISSÕES | Nesta quinta-feira (01/10) teremos mais uma live missionária na 
HOPE TV. Nossa promotora de Missões; Carol Sanches, vai bater um papo muito precioso com 
três missionárias: Germana Matheus, Elydiane Santos e Samara Freitas. Venha conosco e seja 
abençoado! Clique agora e faça sua inscrição na HOPE TV – 
htttp://www.yotube.com/hopecomunidadebatista 

MISSÕES NACIONAIS 2020 | Meus amados irmãos, estamos em plena campanha missionaria! 
Louvamos a Deus pela grande oportunidade der servirmos ao nosso Deus que ama o homem 
perdido. Queremos nos unir ao que Ele já está fazendo em favor do povo sertanejo. Estamos 
envolvidos em trabalhar e orar por este grande Sonho do Novo Sorriso do Sertão. Queremos 
participar da compra de uma carreta que será uma grande ferramenta para abençoar nossos 
irmãos sertanejos com atendimentos médicos e odontológicos em diversas comunidades. 
Podemos contar com o seu PGM? 
 
  

 


