
1- Uma resposta para tempos sombrios (At 1:4-5):  Após a morte de 
Jesus houve tempos turbulentos. A multidão de seguidores dispersou. O mi-
nistério milagroso de 3 anos e meio de Jesus cessou. Um dos seus apóstolos 
(judas) o trocou por dinheiro (30 moedas de prata). Tudo parecia perdido. 
Jesus orientou seus discípulos a ficarem em Jerusalém aguardando o  Espí-
rito Santo. Você está vivendo dias difíceis? Então, você precisa buscar mais 
do Espírito Santo! 
 
2- Uma promessa cumprida (Joel 2:28; At 1:4 e 5):  A promessa do Espí-
rito foi cumprida durante a festa judaica de Pentecostes. Por isso, até hoje, 
quem valoriza e busca um relacionamento mais profundo com o Espírito 
Santo é chamado de pentecostal. Lembre-se que Deus sempre cumpre suas 
Promessas. Ele veio para quem estava reunido. Ele veio para quem o aguar-
dava. Ele veio para quem perseverou no cenáculo.

3- Uma vida abundante para você (At 2:42-44): Quando tudo parecia 
perdido, o Espírito Santo chegou enchendo com sua presença e poder 120 
pessoas. Depois multidões passaram a viver a vida extraordinária de Deus. É 
isso o que o Espírito Santo vai fazer com você também! Vamos buscá-lo? 

Líder, tenha um tempo de busca pela presença e mover do Espírito.
 Se puder, imponha as mãos e ministre sobre suas ovelhas. 

Aos Visitantes: “E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja 
batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados; e recebereis o 

dom do Espírito Santo” (Atos 2:38) 
 

Aos Visitantes: Você pode hoje corresponder ao amor de Deus 

III – ÁGAPE – O AMOR QUE VOCÊ PRECISA 
Sugestão de Louvor: 

1- O tipo mais elevado de amor (I Co 13:7):  No livro “Os quatro amores”, 
C.S. Lewis explica as quatro palavras gregas traduzidas como amor: EROS (ro-
mantismo); PHILOS (amizade); STORGÊ (afeição) e ÁGAPE (o próprio amor de 
Deus). Os três primeiros são humanos, limitados, falhos e até egoístas. Ágape 
é o amor de Deus e aparece 158 vezes no Novo Testamento. É pleno, profun-
do, inesgotável, imutável e sacrificial. É o amor que Deus tem por seu Filho e 
pela humanidade. A boa notícia é que somos convidados a amar com o amor 
ÁGAPE! Mas como fazer isso? 
 
2- Amando com o amor ágape (Jo 13:34): Para nós é impossível amar com 
o amor ágape, por isso o Espírito Santo vem nos capacitar. Ágape não é 
humano, é divino. Não é da Terra, é do céu. Não é natural, é sobrenatural. Não 
vem de nós, mas do coração de Deus; Ágape é o próprio Espírito Santo 
amando através de nós. Ágape é um fruto produzido em nós pelo Espírito (Gl 
5:22). Abra-se para sentir o amor Ágape de Deus. Deixe esse amor aquecer 
seu coração e transformar a sua vida. Em seguida, deixe o Espírito Santo gerar 
uma porção sobrenatural desse amor Ágape em você para tocar as pessoas ao 
seu redor. Vamos orar por isso? 

Tão profundo - Juliano Son 

Aos Visitantes:  Você não pode dar aquilo que não tem. Por isso, antes de
tudo, você precisa receber o amor, o perdão e a graça de Deus em sua vida... 

Texto Base: (Romanos 5:5). O amor é a base da vida! Quer seja o 
amor por Deus, o amor próprio, amor pelos outros, amor pela vida 
ou pelo que fazemos. Se esse amor for frágil, tudo que se apoia 
nele está em perigo. Mas se esse amor for sólido, então seremos 
invencíveis. Com qual tipo de amor estamos construindo nossas vidas?  

“O Espírito Santo e o amor”

Líder, coloque a canção sugerida, convide as pessoas a se exporem
 ao amor de Deus. Ministre nelas enquanto isso.


