
 

 

       025 – PORQUE ELE ME AMOU 
 

Quebra Gelo – Em que lugar na sua vida você gostaria de chegar antes de todos, ou seja, chegar 
primeiro? 
 

Tempo de Orar: Conversando com Deus (5 min) 
 

- Ore ao Senhor neste primeiro momento, uns pelos outros. Ore pelos demais líderes de PGMs e 
Hospedeiros. 
- Ore pela sua Igreja – Ore por este tempo de retorno dos PGMs e dos Cultos presenciais. 
- Ore por nossa Campanha Missionária 2020 – Por Ele me amou. 
 
 

Tempo da Palavra (20 min) – “Nós amamos porque Ele nos amou primeiro.” 1ª João 4.19 

A palavra de ordem é amar. Assim começamos a nossa série: Ele me amou no último 
domingo. Quando o amor de Deus invade o nosso coração, ele nos leva a amar a obra dele. 
Jesus fez a maior obra missionária entregando-se por inteiro, por amor a nós, e a nossa resposta 
deve ter a mesma intensidade desse amor. Jesus solicita que os discípulos fizessem o mesmo 
(João 21.15). Cuidar é uma demonstração clara desse amor, então, precisamos investir no 
cuidado daqueles que estão perto de nós, do nosso PGM e também daqueles que podem ser 
alcançados através de nossa vida, nossa igreja e da Junta de Missões Nacionais. 

 

A obra missionária é a resposta a esse amor; “Ele nos amou”, então preciso responder 
comprometendo-me com missões, entendendo que sou fruto desse amor também e da obra 
missionária. Estamos diante de uma grande oportunidade de exercitar esse amor; não podemos 
passar de largo, mas precisamos nos envolver por inteiro, contribuindo, orando e testemunhando. 
Onde quer que passemos, precisamos falar desse grande amor de Deus por nós. 

 

Esse é o primeiro de cinco encontros para exercitar nosso amor a Deus e à sua obra. Nesta 
e nas próximas semanas, não perca a oportunidade de vivenciar esse amor. Pregue, vivendo e 
testemunhando o amor de Deus, e contribua, porque a sua contribuição possibilitará que os mais 
de 900 missionários espalhados pelo Brasil também testemunhem esse amor. Diante de tudo o 
que estamos aprendendo este mês, vamos nesta semana fechar iniciar série juntos 
compartilhando algumas perguntas a luz do nosso roteiro e do que estamos nos propondo a 
meditar neste mês de setembro. Vamos as perguntas: 

 
1. Você tem sido grato ao Senhor pelo seu grande amor demonstrado a você. Para um pouco 
de ums nota de 0 a 10. E por que desta sua nota de gratidão? Compartilhe. 

2. De forma prática, como posso demonstrar o meu amor por Jesus e sua obra em minha 
jornada diária? 

3. Você entende que contribuir, orar e testemunha do amor de Deus é responder a esse amor, 
ou estará faltando algo? O que mais pode ser incluído nesta lista? Convide seu PGM a fazer 
uma lista bem prática de ações para demonstrar o amor de Deus. 

4. Você entende que fazer a obra missionária é um privilégio? Um dos nossos sonhos este ano 
será participarmos da Compra da carreta para o sertão do Brasil. Esta carreta vai levar 
esperança aos sertanejos através de muitas ações de compaixão e graça. De que maneira você 
e seu PGM podem ser mais efetivos nesta ação em prol dos sertanejos? Comente. 

 
 
 
 
 

DESAFIO DA SEMANA: Nesta semana, o nosso desafio para o seu PGM será realizar 
um planejamento de como vocês podem juntos realizarem esta mobilização missionária? De 
que maneira seu PGM pode ser bem efetivo nesta Campanha de Missões Nacionais 2020? 



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

Este é um momento muito precioso neste nosso primeiro encontro do semestre. Tenha um tempo de 
compartilhamento com o seu PGM sobre a possibilidade de um retorno presencial. Compartilhe e ore por este 
processo de retorno. Lembrando que precisaremos ao retornarmos presencialmente, termos nossos encontros 
em um local amplo, onde o distanciamento possa ser praticado, uso da máscara, álcool em gol e as meditas de 
segurança que todos nós temos colocado em pratica em nossa caminhada neste tempo de pandemia. Ore e 
compartilhe com o seu PGM sobre este tema. 
 
Tempo da Igreja (5 min): Compartilhe com seu PGM sobre nossas principais atividades abaixo: 
 
RETORNO DAS ATIVIDADES DOMINICAIS – Tenha um tempo de oração com o seu PGM por este novo tempo 
em nossa vida como Igreja. Respeitando todas as normas da Secretaria da Saúde do GDF e aplicando as práticas 
deste tempo, vamos gradativamente poder receber nossos amados irmãos. Como o novo decreto do Governo do 
DF podermos receber irmãos acima de 12 anos e que não esteja dentro do grupo de risco. Neste próximo domingo 
dia 13/09 teremos conosco os PGMs Primitivos e Discípulos presencialmente no templo.   
 

ENCONTRO PINK – Nesta sexta-feira às 20h nossa rede de Mulheres terá mais uma edição do Encontro PINK. 
Você minha irmã não pode ficar de fora. Convide uma miga e venha estar conosco no aplicativo Zoom. Deus tem 
uma Palavra de Renovo para o seu coração. 
 
DOE AMOR – Já começamos a nossa jornada do Doe Amor para o mês de setembro. Estamos trabalhando para 
novamente alcançarmos as 60 famílias que temos abençoado. Se você puder e desejar participar conosco, envie 
uma cesta básica. A sua doação vai abençoar uma família muito preciosa. Deus te abençoe poderosamente. 
Nosso objetivo será entregar as cestas no sábado dia 12/07. 
 
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. 
Convide seu PGM a orar por um alvo, e veja o que vocês podem fazer. Nosso alvo da HOPE será a junção de 
todos os alvos de nossos PGMs. No ano passado nosso alvo era R$ 7.000,00 (ou seja R$ 1.000,00 por PGM) e 
nos como Igreja enviamos mais de R$ 10.300,00. E este ano? Vamos avançar em um Alvo de Fé? Podemos contar 
com o seu PGM? Veja abaixo um pouquinho deste sonho! 
 

 

 


