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LIÇÃO 102 - PARA REUNIÕES DE CÉLULAS / GRUPOS PEQUENOS – IBREM  
 

- QUEBRA GELO:  Estou com sempre consciente das oportunidades de amar as pessoas?  

         Pense e faça um comentário de 15 segundos sobre as oportunidades. 

- ADORAÇÃO 

- MEMORIZAÇÃO DAS ESCRITURAS: 1ª João 4.20 
 
AMAR A DEUS E AO PRÓXIMO: O MANDAMENTO 

Deus é amor e toda iniciativa de amar vem Dele; só amamos porque Deus nos amou primeiro. Amar 

a Deus e ao próximo é um único mandamento. Só provamos que amamos a Deus que não vemos 

quando amamos as pessoas que vemos.  Vamos aprender mais! 

 
4.17 Nisto é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança; 

porque, qual ele é, somos também nós neste mundo. 

- Quando confiamos e permanecemos nele a cada dia Ele garante que teremos acesso a sua 

presença, seremos ouvidos e receberemos respostas das nossas orações. 

- A nossa confiança e obediência são os sinais de que o nosso amor é aperfeiçoado. 
 
4.18 No amor não há medo antes o perfeito amor lança fora o medo; porque o medo envolve 

castigo; e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. 

- É o amor que levanta a confiança e bane o medo. No amor não existe nenhum temor e castigo. 

- Podemos amar e reverenciar a Deus simultaneamente mas o medo nunca poderá estar presente. 

- “O medo tem em si mesmo algo da natureza do castigo”. Ter medo é começar a sofrer; o perdão e 
o amor não podem co-existir com o castigo.  
 
4.19 Nós amamos, porque ele nos amou primeiro. 

- O medo já reside em nossa natureza decaída, já nascemos com ele; mas o amor só recebemos e 

damos porque Ele nos amou primeiro.   

- Conversem sobre a afirmação acima.  

- Aqui é uma afirmação indicativa e não uma exortação ou exigência para amar a Deus. 

 

4.20 Se alguém diz: Eu amo a Deus, e odeia a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a 

seu irmão, ao qual viu, não pode amar a Deus, a quem não viu. 

- A afirmação de que se ama a Deus, sem fazer nada pelo próximo é uma mentira, é auto-engano. 

- Nossa relação com o Deus invisível depende da nossa relação com as pessoas “imagem de Deus”. 

- Vamos conversar sobre esta afirmativa a seguir: “Se você não usa as oportunidades que tem 

para amar a quem vê, será que conseguirá ter comunhão e amar a Deus que você não vê?” 

 
4.21 E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus ame também a seu irmão. 

- Na religião é possível amar a Deus sem amar o irmão, mas no evangelho isto é impossível porque 

o amor a Deus e ao irmão formam um só mandamento. 

-Se amarmos a Deus guardaremos o seu mandamento e o mandamento é que amemos ao próximo 

como a nós mesmos.   

-Em grupos de três ou juntos, o que podemos fazer para amar a Deus e ao próximo 

simultaneamente como um único mandamento? Líder/auxiliar: Compartilhe a visão e ore. 
 
- APELO  

- A VISÃO: ...Faça contato, ore uns pelos outros, pelo oikos, encontre com o discípulo e evangelize. 

- MISSÕES MUNDIAIS: Ore pelos obreiros na Coreia do norte, por proteção e oportunidades. 
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