
I - CREIA NO AMOR DE DEUS POR VOCÊ

1- SEU AMOR PERDOA E SALVA (Jo 3:16):  Nossos pecados nos 
fazem merecedores da condenação eterna, mas Jesus nos amou a ponto de 
tomar nosso lugar na cruz. Ele nos oferece perdão pelo que fizemos e 
libertação para não andarmos em pecado. Você já se arrependeu? Já 
entregou sua vida à Jesus?  

2-SEU AMOR ABENÇOA E LIVRA (Is 41:10): Não estamos sozi-
nhos em nossas batalhas. Deus está conosco. Antes de vencer o gigante, Davi 
recordou que Deus o havia ajudado a vencer um leão e um urso (I Sm 17:36). 
Extermine toda dúvida olhando para tudo que Deus já fez na sua vida até aqui. 
Mesmo antes de conhecer Jesus, Ele já agia em nós. Quais os grandes 
livramentos que você e sua família tiveram? Quais recordações 
podem avivar a sua fé no amor de Deus por você? 

3- SEU AMOR NOS GUARDA E PROTEJE (Is 51:12-16): Aqui 
vai um pequeno puxão de orelha do Senhor. Às vezes, tememos pessoas e 
circunstâncias porque nos esquecemos que Deus está conosco e que ele nos 
cobre com a sombra da sua mão. Podemos vencer a dúvida quanto ao amor de 
Deus, alimentando nossa mente e coração com a Palavra de Deus (Rm 
10:17). Um desafio para nós: Vamos orar hoje convidando o Senhor 
para nossas batalhas? Vamos ver e testemunhar o agir do Senhor 
sobre essas situações? 

Aos Visitantes: O amor de Deus precisa ser correspondido. 
Entregue hoje sua vida à Ele...

SUGESTÃO DE LOUVOR: Me Ama - Diante do Trono

“Crendo no amor”

TEXTO BASE: “E nós conhecemos, e cremos no amor que 
Deus nos tem” (1 João 4:16 ). O amor de Deus é algo que todos 
falam, mas poucos experimentam. Muitos conhecem acerca do amor de 
Deus, mas poucos, de fato, creem nesse amor. Precisamos vencer a 
dúvida nessa área fundamental: 



II - NÃO SE CANSE DE FAZER O BEM!

1- DEVEMOS AMAR DE FORMA PRÁTICA (I Jo 3:18): O amor 
não pode ser apenas um discurso na nossa boca ou boas intenções no nosso 
coração. Devemos amar com atitudes práticas como Compartilhar, Doar, 
Ouvir, Acolher, (que mais?). Como nossa célula pode amar de forma 
prática uma determinada família? Como podemos amar de forma 
prática dentro do nosso lar? 

2-SUPERANDO O CANSAÇO: É possível cansarmos de fazer o bem, 
desanimarmos de amar de forma prática. Isso acontece por várias razões. Às 
vezes, porque ajudamos alguém que depois age com ingratidão ou nos frustra 
de alguma forma. Outras vezes, porque apesar de manter uma atitude prática 
de amor por alguém, o tempo se passa e aquela pessoa não muda. O segredo 
para vacinarmos nosso coração está em Colossenses 3:23. Apesar de 
fazermos para as pessoas, em quem tem que estar os nossos 
olhos? De quem virá a verdadeira gratidão e recompensa?   

Eis um desafio para nós: Vamos encontrar alguém com uma necessidade e 
juntos, como célula, vamos suprir esta pessoa ou família. Que tal orarmos 
por isso? 

 Aos Visitantes: Deus te amou de forma prática ao dar Jesus por você 
na cruz. Agora, você pode amá-lo de forma prática entregando sua vida à Ele...

SUGESTÃO DE LOUVOR: O segredo de dar  - Renascer Praise 5

TEXTO BASE: “E não nos cansemos de fazer o bem, pois no 
tempo próprio colheremos, se não desanimarmos” (Gálatas 9:6). 
Talvez o amor tenha se esfriado em seu coração. Mas hoje o Senhor quer 
acender novamente a chama do amor prático em nossas vidas. Vamos 
aprender como: 

“Crendo no amor”



III – VENCENDO AS TEMPESTADES DA VIDA!

1- O QUE LIBERA O PODER PARA MILAGRES? (v. 28 e 29):   
Na sua opinião, por que Pedro andou sobre as águas?
Pedro deu ouvidos a uma Palavra de Jesus (vem!).  Ele confiou no amor de 
Jesus. Ele sabia que Jesus queria o melhor para ele. Pedro, no início, olhou 
para Jesus somente. Nós devemos fazer o mesmo (Hb 12:2). Pedro queria 
estar ao lado de Jesus, quem O ama vencerá as águas 
(Sl 91:14). Como saber se confiamos no amor de Jesus por nós? O 
que pode tirar os nossos olhos de Jesus?  

2-O QUE BLOQUEIA O PODER PARA MILAGRES? (v. 
30)Na sua opinião, por que Pedro afundou nas águas?  
Pedro tirou os olhos de Jesus e os colocou nas circunstâncias (II Co 5:7); 
Pedro deixou que a dúvida tomasse o lugar da fé (Tg 1:6); Pedro se 
concentrou nos problemas e não em Jesus e seu amor (I Jo 4:16). Vamos 
olhar para Jesus, seu amor e suas promessas? 

3- PARA QUEM NÃO SE ACHA BOM O BASTANTE: : Como 
esta história termina? Jesus NÃO irá permitir que você afunde! Mesmo 
quando somos fracos, ele nos carrega em seus braços de amor. Vamos orar 
por isso?  

Aos Visitantes: Faça hoje uma aliança com Jesus, saia do barco do como-
dismo, da mesmice, do pecado e da vida sem Deus...

SUGESTÃO DE LOUVOR: Rompendo em Fé - Comunidade Zona Sul

TEXTO BASE: (Mateus 14:22-33). Os discípulos estavam num 
barco no meio de uma tempestade quando Jesus veio ao encontro deles e 
os convidou para uma vida sobrenatural. Talvez você esteja atravessando 
uma tempestade também. Vamos aprender como a confiança no amor de 
Deus pode nos ajudar a superar isso: 

“Crendo no amor”



IV - QUANDO VOCÊ CRÊ QUE DEUS TE AMA!

1- SUPERAMOS AS CIRCUNSTÂNCIAS DA VIDA (Gn 26:1, 
2 e 12):  Apesar da crise naquela terra, Isaque confiava no amor e cuidado 
de Deus por ele. Por isso, ficou onde Deus ordenou, semeou ali e teve uma 
colheita abundante. Assim será conosco! Deus é maior do que este problema. 
Ele é mais poderoso do que esse diagnóstico. Ele tem uma colheita abundan-
te reservada para aqueles que permanecem crendo. Vamos orar por 
isso? 
  
2-SUPERAMOS AS PESSOAS DIFÍCEIS:  Todo poço que Isaque 
cavava, os vizinhos questionavam (Gn 26:19-22). Mas Isaque recusou 
brigar com eles. Ele sabia que onde ele cavasse, acharia água. Não era sorte, 
era Deus! Além disso, o que aconteceu quando Deus viu que Isaque 
se recusava a brigar com seus vizinhos? (veja Gn 26:24). Assim será 
conosco também! Por fim, qual a reação dos próprios 
vizinhos de Isaque? (veja o texto base). Se cumpriu a promessa que está 
em Provérbios 16:7. Há alguém roubando a nossa paz? O desafio 
dessa semana é continuar agindo bem mesmo com aqueles que nos 
perseguem. Ainda que eles não mudem, o nosso Deus nos abençoará! 
Vamos orar por isso? 

Aos Visitantes: O Deus de Isaque quer ser o teu Deus também. Creia em 
Jesus como seu salvador e faça uma aliança com Ele...

SUGESTÃO DE LOUVOR: Teu amor não falha – Nívea Soares

TEXTO BASE: “E disse-lhes Isaque: Por que viestes a mim, 
pois que vós me odiais e me repelistes de vós? E eles disseram: 
Havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo, por isso 
dissemos: Haja agora juramento entre nós, entre nós e ti; e fa-
çamos aliança contigo” (Gênesis 26:27,28). Isaque é um herói da 
fé porque apesar de tudo, aprendeu a confiar no amor de Deus. Hoje 
vamos aprender o que acontece quando você sabe e crê que Deus te ama: 

“Crendo no amor”


