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A essência do povo de Deus redimido em Cristo: comunhão em amor 

QUEBRA-GELO 

• Você já passou por alguma situação onde deveria receber algum tipo de castigo, porém, a 

pessoa em questão lhe fez bem ao invés de mal? Como você se sentiu? 

 

EVANGELISMO 
 

• Sem música: Leiam o Salmo 63 compartilhando sobre os motivos de louvor expressões 

nesse Salmo.  

EVANGELISMO 

• Dividam-se em pequenos grupos ou em duplas e dediquem tempo em oração por 

aquelas pessoas próximas a vocês que você desejaria que conhecesse a Cristo. 

EDIFICAÇÃO  

Leiam juntos 1Jo 4.7-21 

• O que podemos observar nos versículos 7 e 8? De acordo com a mensagem de domingo, o 

que significa afirmar que Deus é amor? 

• O que aprendemos sobre o conceito da palavra conhecer, segundo apresentado por João 

nessa epístola? O que significa afirmarmos que quem não ama não conhece a Deus? 

• O que o mundo afirma que é o amor? Segundo os versículos 9-11, o que a Palavra afirma ser 

o amor? Como o amor de Deus nos ensina sobre como devemos amar nosso próximo? 

• Os versículos 12-17 nos ensinam uma importante lição sobre estarmos alicerçados no amor 

de Deus. Como fazemos parte desse relacionamento perfeito que há em Deus? O que o 

Espírito Santo realiza em nós? 

• O que os versículos 17 e 18 afirmam sobre o amor e o futuro julgamento que há de vir? Por 

que nós que estamos em Cristo não devemos teme-lo? 

• Segundo os versículos 19 e 21 devemos amar nosso irmão, como prova final de que de fato 

permanecemos no amor de Deus. Compartilhe sobre suas dificuldades de cumprir esse 

mandamento principalmente no seu âmbito familiar, igreja e relacionamentos mais 

próximos 

• Como o grupo célula pode se edificar constantemente em amor? Esse grupo, de fato é 

marcado pelo amor de Cristo? Comentem sobre! 


