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Eu amo??? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Parabéns! Você se inscreveu no curso prático de como obedecer ao maior mandamento! 
 
Por ser prático, não tem prova escrita, mas, avaliação semanal. No fim de cada semana, você 
deve escrever qual foi sua prática em relação ao tema de amor estudado e ao final, teremos a 
nota. 
 

                                                          

 
Como eu acho que sou conhecido? 
Como me definir em uma palavra? 
 
Jo 15:8-11 Amor = fruto do Espírito = alegria  
 
 

 
 
 
 

AVALIAÇÃO 
- Limite de 2 faltas. Mais de 2 faltas está reprovado.    
- Se o aluno faltar por motivo de escala de ministério no horário do SENIB a falta será abonada.  
- Em caso de falta no dia da avaliação, o aluno deverá entrar em contato com a secretaria logo na semana 
seguinte para marcar dia e hora da segunda chamada.  
- Média para aprovação no SENIB: 6,0 

 

 Aula 1 Aula 2 Aula 3 Aula 4 Aula 5 Aula 6 Total 

Tarefa prática        

versículo        

Apostila 
completa 

       

 Tarefa prática = 6,0 pontos (1 por aula) versículos = 2,5 (0,5 por versículo) apostila completa = 1,5  

AMANDO UNS AOS OUTROS - 2020 
 



 

• A igreja é um campo de treinamento para amar!!! 
 
Algumas formas de demonstrar amor: 

 

Rm12:10 ----------------------------------------------- Rm 15:7 ------------------------------------------ 
Rm16.16-------------------------------------------------Gl 5.13 --------------------------------------------  
Gl 6:2 ---------------------------------------------------- Ef 4.2 --------------------------------------------- 
Ef 5:12---------------------------------------------------1 Pd 4:9 -------------------------------------------- 
1 Ts 4:18; 5:11---------------------------------------- 
 
 

TESTE 1 

 

Eu amo a minha família como Cristo amou? 

 

 

 

- Procuro oportunidades para ajudar? 

- Deixo os outros serem os primeiros? 

- Estou atento às necessidades dos outros? 

- Eu uso a minha boca em casa para edificar? 

- Estou sempre disposto a perdoar? 

- Demonstro que lembro dos outros? 

- Demonstro gratidão por tudo em casa? 

- Honro os outros? 

- Penso nos outros na hora de me servir da 

comida? 

- Quer ser sempre o primeiro em casa? Dono do 

controle da TV, se serve antes, fica com o maior 

conforto? 

 
TESTE 2  

 

Eu amo os irmãos da minha igreja como Cristo 

amou? 

 

 

 

- Procuro oportunidades para servir? 

- Sirvo mesmo quando ninguém nota? 

- Oro pelos outros como oro por mim mesmo? 

- Falo somente o que edifica do meu irmão? 

- Converso e valorizo as pessoas? 

- Agradeço o que recebo? 

- Estou atento às necessidades de um irmão, 

pronto para ajudar? 

- Invisto do meu ganho para o bom 

funcionamento do corpo de Cristo? 

- Uso dos meus bens para beneficiar os irmãos? 

 

TESTE 3 
 
Eu amo os “não cristãos” como Cristo amou? 
 

 

- Tenho orado para que ame o próximo como a 

mim mesmo? 

- Procuro desenvolver amizades com “não 

cristãos” para poder evangelizá-los? 

- Esforço-me para conhecer novas pessoas? 

- O evangelismo faz parte da minha rotina? 

- Evangelizo mais através do amor do que por 

palavras? 

- Não devo aos outros? 

 

 
Versículos para decorar durante o curso:   
João 13:34,35 
1 João 3:16 
1 João 3:18 
1 João 4:12 
1 João 4:20 
 
TAREFA: 
- Anotar minhas ações práticas de amor essa semana: Na família, com a igreja, com amigos, com colegas 
de trabalho e com desconhecidos.  


