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1. DISCIPULADO (35 minutos) 
 
 VERSÍCULO CHAVE: Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio: que nos amemos uns aos outros. 
 I João 3.11  
 
1) VOCÊ NÃO PÁRA DE AMAR QUANDO TIRA O EGOÍSMO DO SEU CAMINHO - 1 João 3.16 “Nisto conhecemos 
o que é o amor: Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos.” 
 
PERGUNTA: O que é egoísmo?  
Jesus definitivamente não viveu no egoísmo, ao contrário, Ele viveu somente para os outros. Como somos o que Ele 
é, é assim que devemos viver também. Jesus preferiu a morte por nossa causa. É bem simples e extremamente forte. 
 
 
 2) VOCÊ NÃO PÁRA DE AMAR QUANDO NÃO DEIXA A INVEJA GANHAR O TEU CORAÇÃO - I João 3.12  

“Não sejamos como Caim, que pertencia ao Maligno e matou seu irmão. E por que o matou?  
Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas.” 

 
Caim matou Abel, pois pertencia ao Maligno. As obras de Abel eram justas, com isso é perceptível um padrão de 
inveja. Olho para o que é bom e vejo que não é meu. Então eu mato. Isso é inveja! Na igreja: olho para o ministério 
do meu irmão. Ele é bom! Mas não é meu. Então eu “mato”, com a língua. Falo mal!  
LEITURA Filipenses 2.4,5 
 

 
A INVEJA É ALGO QUE SE DEIXAR AO NATURAL, CRESCE. É UMA VERDADEIRA PRAGA! 

 
 
3) VOCÊ NÃO PÁRA DE AMAR QUANDO NÃO SE DEIXA MOLDAR PELO PADRÃO DO MUNDO - I João 3.13  

“Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia.” 
 
PERGUNTA: Compartilhe momentos em que você se moldou a algum padrão para ser aceito. Abandone a idéia de 
ser amado por todos o tempo todo – isso não existe nem é possível. Opte por ser o amado de Deus, e se alegrar 
nisso. 
 
 
 4) VOCÊ NÃO PÁRA DE AMAR QUANDO VIVE A VIDA PLENA DE JESUS - I João 3.14  

“Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na 
morte.” 

A Vida de Jesus se manifesta em amor, em compaixão. Quem ama cultiva, acredita, apóia, suporta, dá alegrias, cura. 
Jesus vive em você, Ele está pronto para fazer tudo isso através de você.  
Compartilhe uma experiência em que você ajudou alguém e quem foi abençoado foi você mesmo! 
 
 
5) VOCÊ NÃO PÁRA DE AMAR QUANDO ENTENDE QUE A ESSÊNCIA DA VIDA CRISTÃ É O REPARTIR –  
I João 3.17  

“Se alguém tiver recursos materiais e, vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, 
como pode permanecer nele o amor de Deus?” 

 



 

 

O amor de Deus em nós não é apenas um discurso: ele é real e palpável. Nós não apenas falamos sobre o assunto, 
mas fazemos. E fazemos do jeito de Jesus, sem buscar alardes, elogios ou retribuições. 
 
6) VOCÊ NÃO PÁRA DE AMAR QUANDO VÊ COM OS OLHOS E SENTE COM O CORAÇAO DE DEUS - Sl 103.8  
O Senhor é compassivo e misericordioso, mui paciente e cheio de amor. 
É esse Deus que temos dentro de nós. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de 
profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Cl 3.12  
 
CONCLUSÃO  
1ª João 3. 21-24  
Amar não é uma opção para a sua vida de filho de Deus. É mandamento.(v.23). Se o Senhor ordenou, é porque é Ele 
mesmo quem capacita para isso.  
 

Tire o egoísmo do caminho. Vença a inveja e a tendência de ser um com o mundo. Viva e Reparta a vida de 
Jesus. Veja com os olhos de Deus e sinta com o coração de Deus. 

 
 
*Extraído e adaptado do site www.pibsjc.com.br 


