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Amor em Ação 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Amor em ação = ver a necessidade do outro e supri-la. 
Quem deve suprir uma necessidade percebida? ............................................................................... 
Prioridade para quem? ....................................................................................................................... 
1 Tm 5:8 .............................................................................................................................................. 
Gl 6:9-10 ............................................................................................................................................. 
Mt. 25:31-40 ........................................................................................................................................ 

 TODOS SABERÃO QUE VOCÊS SÃO MEUS DISCÍPULOS 

Por que? ............................................................................................................................................. 
 

O mundo não verá a Deus através de sinais e sim pelo AMOR 
1 João 4:12 

“. . . se amarmos uns aos outros Deus se torna visível . . .” 

 
Se Satanás conseguir tirar o amor da igreja as pessoas não verão mais a Deus!!! Por isso, o 
pecado que Deus mais odeia é a discórdia (divisão)! Deus é severo com irmãos que dividem. 

 
              Pv. 6:16- 19 ............................................................................................................. 
              Fp 4:2 ......................................................................................................................              

Rm 16:17 ................................................................................................................. 
              Tt 3:10,11 ................................................................................................................ 
 
 

Problema solução 

- Desavença entre irmãos na igreja - Orar e buscar reconciliação por amor e 
obediência. Mt 5:23,24 

- Não concorda com decisões da liderança  - Permanece pacificamente sem dividir ou; 
- Vai pacificamente para outra igreja em nome 
da paz (Abrão e Ló, Paulo e Barnabé) 

- Insatisfação com atitudes de irmãos - Entregar para Deus o problema ou; 
- Orar e buscar uma conversa com mansidão 
(no espírito) 1 Tm 5:1 

- Fofoca, difamação - Cortar o assunto   
- Não dar margem Sl 15:1,3 

 
 
Versos chaves para hoje: João 13:34-35 / 1 João 4:12 
 
O anti-Cristo vai conseguir unir o mundo religioso através dos sinais. 
Sabemos que isso é um grande engano.  O SINAL que somos seguidores de Cristo é o nosso 
AMOR. 
 
Ef. 4:13 A função dos pastores é de: 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
 

AMANDO UNS AOS OUTROS - 2018 
 



UMA IGREJA AMIGA NÃO É UMA IGREJA QUE AMA 

IGREJA AMIGA IGREJA QUE AMA 

-Acontece só na hora do culto - hora da 
“musiquinha do visitante” 

-Os gestos são superficiais (aperto da mão de 
quem já apertou) 

-Sorri muito, conhece pouco da pessoa 
-Perpetua “cultura de igreja” que não é 

coerente com a vida real 

-Plantão 24 horas 
-Motivo aproximação = descobrir necessidades e 

supri-las 
-Perpetua o “cristianismo” como um verdadeiro 

estilo de vida, como Jesus manda. 

 
O instrumento de evangelismo que Deus deixou para a sua igreja é o AMOR.  

Mt. 25:31-46   

 
Versículos que falam de AMOR: 
 
1 Co 12:25   - ___________________________________________________________________   
Rm 12:15   -   ___________________________________________________________________ 
Rm 15:32   -   ___________________________________________________________________ 
Tg 5:16    -     ___________________________________________________________________ 
Fp 4:15,16 -   ___________________________________________________________________ 
1 Co 16:20 -   ___________________________________________________________________ 
Ef 4:25   -       ___________________________________________________________________ 
Rm 15:30   -   ___________________________________________________________________ 
Hb 10:24,25   ___________________________________________________________________ 
1 Co 11:33   - ___________________________________________________________________ 
1 Jo 3:10   -    ___________________________________________________________________ 
 
 
TAREFA: 

• Responder, segundo I João 4:12, o que é AMOR. 

• Decorar os versículos para a próxima aula: João 13:34-35 / 1 João 4:12 (NÃO 
ACUMULAR) 

• Anotar 10 coisas práticas que pode fazer para amar os outros, pesquisando nos versículos 
acima, preenchendo os espaços. 

• Fazer essa semana uma refeição de amor com alguém da igreja. 

• Ler 1 João; marcar cada versículo que fala de amor  

• Continuar anotando as ações práticas, avaliando o seu desempenho no amor (Diário do 
amor) 
 

 

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 Total 

Tarefa prática       

versículo       

Apostila 
completa 

      

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


