COMUNIDADE EVANGÉLICA CRISTO VIVE
TADEL : FEVEREIRO DE 2016

TEMA DO MÊS: AMOR -

Desfrutando do Poder do Amor

ESTUDO PARA CÉLULAS – I
Líder, leia Jo 1.12 e 1 Jo 3:1-2 e pergunte: o que acontece com TODOS aqueles que
creem em Jesus, e O recebem?
Depois leia Rm 8.17 e pergunte: de quem nos tornamos herdeiros, e qual é a nossa
herança nessa vida e na eternidade?

O PODER DO AMOR DE DEUS POR NÓS
Quanto você tem desfrutado do poder que existe no amor do Pai Celestial por nós?
Creia no amor de Deus! Leia João 3:16 e responda: Deus amou quantas pessoas? E
por quantas pessoas Jesus morreu na cruz? Porém, de todas estas, quais terão a Vida
Eterna? A forma que você desfruta do amor de Deus é proporcional à medida da fé
que você tem nele!
Qualifique-se para receber desse amor! Leia Hb 11.6 e pergunte: como podemos
agradar a Deus e desfrutar do seu amor?
Experimente os benefícios desse amor! Leia Mt 7.7-11 e abra oportunidade para
que as pessoas expressem qual é a resposta correta para a pergunta que Jesus faz no
versículo 11. Depois pergunte: o que seriam “as coisas boas” que Jesus menciona na
pergunta?
 Necessidades materiais (Fp 4.19),
 Necessidades emocionais e afetivas (Fp 4.4-7),
 Bênçãos espirituais nas regiões celestes (Ef 1.3),
 Vida Eterna (Jo 3.16).
LÍDER, DESAFIE A TODOS A CRER NA GRANDEZA NO AMOR DE DEUS
POR NÓS, LEVANDO-OS À COMPREENSÃO DE QUE FOI DA VONTADE DE
DEUS NOS ADOTAR COMO FILHOS AMADOS. (JO 1.13 E RM 8.15)
Aos Visitantes: Se você quer se tornar filho amado de Deus e desfrutar do seu amor
de Pai Celestial, faça esta oração…
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ESTUDO PARA CÉLULAS – II
Líder, permita que todos respondam: “O que o amor significa para você?” O
verdadeiro amor não é um discurso moral. É o poder de Deus em ação nas nossas
vidas!

O EXTRAORDINÁRIO PODER DO AMOR!
O amor é a unção de uma vida cheia do Espírito! (Gl 5:22). Ele nos dá vitória
contra todos os impulsos da nossa carne. Ande em amor e o Espírito Santo estará com
você!
O amor é a essência do próprio Deus! (I Jo. 4:16). Deus não tem amor, Ele é o
próprio amor. Quem está cheio de Deus, estará cheio da sua essência.
O amor é a base que alicerça todos os nossos relacionamentos (Ef. 3:17). Ele nos
faz vencer o ódio e a indiferença O amor não é um muro que nos prende ou limita.
Ele é um alicerce que nos sustenta e respalda.
O amor é o combustível que nos permite avançar pela fé (Gl. 5:6). A falta de
amor é causa de tantos naufragarem na fé. Ande em amor e transbordará na fé!
O amor nos dá poder para vencer o medo (I Jo 4:18). Ande em amor e receberá
poder para romper com o medo, a insegurança e a angústia.
O amor nos dá forças para perdoar e esquecer as ofensas (I Pe 4:8). Ele nos dá
vitória sobre todo rancor e toda raiz de amargura.
Líder, encerre ministrando o poder do amor na vida de todos.

Aos Visitantes: Se você quer experimentar o poder do amor, entregue a sua vida a
Jesus através desta oração…
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ESTUDO PARA CÉLULAS – III
“O que a palavra PERDÃO significa para você?” Pedro negou Jesus por três vezes
e isso abalou o seu relacionamento com Deus. A frustração foi tão grande que ele
desistiu do ministério e decidiu voltar a ser pescador.
O capítulo 21 de João relata a forma como o poder do amor o alcançou e o restaurou
para transformá-lo num dos maiores apóstolos da igreja.

O PODER RESTAURADOR DO AMOR
Capítulo 21 de João :
“nada apanharam” (v. 3): Uma vida sem amor é uma vida inútil! Como a falta de
amor pode afetar nosso relacionamento com Deus e com as demais pessoas? De nada
vale o que fazemos sem amor (I Co 13:1-3).
“ao romper da manhã” (v. 4): Por mais longa que tenha sido a nossa noite de
tristeza, o poder do amor irá nos trazer uma manhã de alegria (Sl 30:5). Este é o
tempo do poder do amor alcançar cada área de nossas vidas!
“Jesus se apresentou na praia” (v. 4): Jesus foi ao encontro de Pedro e dos demais
discípulos, apesar deles o terem negado e abandonado. Amar é perdoar. É acreditar
nas pessoas quando elas mais precisam (I Pe. 4:8). Há relacionamentos em nossas
vidas à serem restaurados?
“amas-me?” (v. 15-17): Pedro confessou três vezes o seu amor por Jesus. Uma das
primeiras áreas que o poder do amor deve tocar é a nossa boca. O QUE falamos e
COMO falamos. Quanto vale o amor encoberto? (Pv. 27:5).
“apascenta as minhas ovelhas” (v. 15-17): Mas do que expressar amor através das
palavras, Jesus deseja que expressemos amor através das nossas atitudes. Quem
verdadeiramente ama à Jesus, amará e apascentará as suas ovelhas (I Jo 4:20).

Aos Visitantes: Deixe o sol da justiça nascer na sua noite de tristeza. Permita que o
Senhor Jesus venha e lide com o seu coração. Entregue hoje sua vida nas mãos dele
através dessa oração…
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ESTUDO PARA CÉLULAS – IV
Líder, peça para responderem resumidamente: Qual o dia da sua vida que você se
sentiu mais amado por alguém?

COMO VIVER NO PODER DO AMOR
Para experimentar o poder do amor, precisamos aprender a amar. Para isso,
precisamos de duas coisas: fé nas promessas de Deus e ação baseada na fé.
Exercendo fé nele (I Jo 4:16): No que devemos crer? Na sua opinião, porque as
pessoas estão perdendo a fé no amor? (respostas variadas).
Contando com a ajuda do alto (I Ts 3:11-12): Quem vai nos ajudar a crescer em
amor? O que é preciso para recebermos ajuda? (humildade). Como Deus pode nos
ajudar a crescer em amor?
Praticando a Palavra de Deus (Jo 14:21): Muitos dizem que amam Jesus, mas qual
é a prova de que, de fato, amamos à Jesus? Em que área da sua vida você necessita de
uma manifestação, de um toque do poder de Deus? Segundo o versículo 21, Jesus
prometeu manifestar-se na vida de que pessoas?
Amando as pessoas de forma prática (1 Jo 3.16-18): O amor se expressa através de
atitudes práticas (obras). Quais atitudes demonstram à nossa família, irmãos em
Cristo e amigos que realmente os amamos? (uma sugestão em I Co. 13).
TODO O QUE AMA É NASCIDO DE DEUS E CONHECE A DEUS. AQUELE
QUE NÃO AMA NÃO CONHECE A DEUS,PORQUE DEUS É AMOR.
(1 JO 4.7-8)
Aos Visitantes: Se você quer a ajuda de Deus para aprender a amar, entregue a sua
vida a Jesus através desta oração…
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AGENDA DO MÊS DE FEVEREIRO
DIA

PROGRAMAÇÃO

6

Relógio de oração ( até as 18 horas de domingo)

7

Santa Ceia e Primicias

13

Encontro Rede de Mulheres - 20h - Sede

13

Encontro Rede de Homens - 20h - Sede

13

Reunião Juniores - 20h - Sede

20

Reunião de Casais - 20h - Sede
Vigília Ministério Desperta Débora

26

(das 22h até 8h horas de sábado)

27

Reunião Juniores
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