
  

 

 
 

               25 – O DESAFIO DE AMAR 
 

Quebra gelo: Compartilhe com seu pequeno grupo o seu versículo predileto?  
 

Tempo de Orar: Conversando com Deus (5 min) 
 

• Ore agradecendo a Deus pelas incontáveis bênçãos desta semana. 

• Ore suplicando ao Senhor que ele fale aos nossos corações através de sua Palavra. 
 

 

Tempo de Cantar: Louvando e Adorando Juntos (5 min) 
 

Filipense 4.4 – Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi; Alegrem-se! 
 

Tempo da Palavra e Oração (20 min) – 34 Novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros; 

assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. 35 Nisto conhecerão todos que sois meus 

discípulos: se tiverdes amor uns aos outros” - João 13:34,35 
 
 

No último domingo começamos a aprendermos mais sobre o Evangelho de João. O texto estudado 

foram os últimos momentos de Jesus, foi o seu discurso de despedida. Como bem afirma o Dr. Shedd: “Porque 

o primeiro passo na glorificação por meio da morte se depara na traição, o curso dos acontecimentos 

não parariam mais até Jesus ser exaltado a mão direita do Pai.”  
Aprendemos muito sobre como “Jesus nos amou.” A demonstração do seu amor sacrificial por nós, 

nos ensinou de maneira tão clara que: 1) DEVEMOS AMAR A QUEM ACHAMOS NÃO SER DIGNO 

DO NOSSO AMOR; JESUS FEZ ISSO CONOSCO - Nós não merecíamos tão grande amor. Recebemos 

algo que nós não tínhamos direito algum. 2) DEVEMOS AMAR PESSOAS DESANIMADAS - Gente que 

perdeu a esperança; não luta mais pela vida e por fim, 3) DEVEMOS DEMONSTRAR EM ATITUDES 

QUE DE FATO AMAMOS – Amor não é apenas sentimentos, mas ações práticas e diárias de quede fato 

amamos.  

Diante do que aprendemos, vamos juntos compartilhar: 

 

Perguntas para Reflexão: 
 

01 – Compartilhe com seu PGM o que você compreende sobre o “Novo Mandamento” - “Novo 

mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros; assim como eu vos amei, que também vos ameis 

uns aos outros.” 
 

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

Compartilhe. 
 

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

04 – Durante a próxima semana, como eu posso ter realizar ações claras que demonstrem amor para as pessoas 

que estão ao meu redor? Compartilhe seus objetivos 
 

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

• Compartilhe com sua dupla de Oração o nome de pelo menos uma pessoa que você gostaria de convidar para 

participar do PGM na próxima semana? __________________________________ 
 

• Ore ao Senhor pedindo que o nosso PGM venha crescer em sabedoria e conhecimento de Deus. 

 

Tempo da Igreja (5 min):  Domingo, você é nosso convidado a Celebrar ao Senhor Jesus conosco no Hotel 

Imperial Plaza Hotel em Samambaia. Horário a definir. 


