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ROTEIROPGM 
01 a 07 de março de 2020 

Procedência 
do amor 
Quebra-gelo 

Vamos fazer um jogo de palavras. Pense na palavra AMOR e 
relacione a uma outra palavra que para você simboliza o amor. 
(Ex.: amor-Deus). 
 

Tempo de cantar 

Utilize os hinos sugeridos ou outros de sua preferência. 
 

Leitura Bíblica 

1 João 4:7-12 
 

Tempo de Compartilhar a Palavra 

 Uma música secular dizia: “Eu me amo, eu me amo, eu me 
amo, não posso mais viver sem mim”. Essa canção simboliza o 
egoísmo de quem não conhece a Deus. Mas o cristão sabe o que 
é o amor, pois Jesus Cristo ensinou! Sua vida e morte são a 
expressão do amor de Deus por nós (Jo 3.16). Os dois maiores 
mandamentos que nos deixou falam de amor a Deus e ao 
próximo. O Senhor declarou que o amor seria a marca de 
identidade dos seus discípulos. 

 Diante dos conflitos de relacionamento dos coríntios, o 
apóstolo Paulo escreveu um hino ao amor cristão dizendo que o 
amor é paciente, bondoso, não busca seus interesses, não 
guarda rancor (1 Co 13). João, o apóstolo do amor, aprendeu que 
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o amor é o alicerce e sinal de quem conhece a Deus. Agostinho 
ensinou que a medida do amor é amar sem medida. Só se ama 
assim quem abriu o coração para o amor de Deus e recebeu a 
graça de Jesus. 

 Para Ray Stedman, quando ama a Deus, você é capacitado 
a amar as pessoas. Portanto, persevere em conhecer o amor de 
Deus, seja transformado por tão grande amor, viva com base 
nesse precioso amor e expresse a todos esse amor maior. 
 

Reflexão  

1. Segundo o texto, o que prova que nascemos de novo e 
vivemos uma vida nova com Deus? 

2. Quais desafios enfrentamos nos dias atuais para vivenciarmos 
o amor ao próximo?  

3. É fácil amar de verdade? Quem pode nos ajudar a 
experimentar o amor verdadeiro, segundo João?  
 

Tempo de Orar 

 Em pequenos grupos, orar por pedidos pessoais. Interceder 
para que o Senhor nos conceda um coração disposto a amar.  
 

Tempo de Multiplicar 

 Orar pelas pessoas no Cartão Alvo de Oração. 
 

Tempo da Igreja 

 Informar a Agenda da Igreja. Você pode encontrar em 
pibsaoluis.org.br 


