TEMA: AMOR QUE NUNCA ACABA
Estudo Pequenos Grupos
Maio 2010 - 04
1. ADORAÇÃO (10 minutos)
A melhor resposta ao amor de Deus por você é adorá-lo. Que tal fazê-lo agora?
Leiam o Salmo 145, escolha uma pessoa para anotar todas as características de Deus que
encontrarem e repitam em voz alta essas características adorando ao Senhor e reconhecendo a sua
grandeza. (Ou da forma como for melhor para o grupo).
Sugestão de cântico: Eu me Alegro em Ti (A Ti bendirei pra sempre, em Ti confiarei Senhor...)

2. COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (10 minutos)
Amor ou aparência?
Material: papel com tarefas escritas e fita dupla face
Desenvolvimento: conforme as pessoas forem chegando, cole um papel na testa de cada um,
sem deixar que leiam o que está escrito. Ao sinal, cada um começa a realizar a tarefa que está
escrita na testa das pessoas que estão em sua frente. Quando outro sinal for dado, cada pessoa
tentará acertar o que está escrito na sua própria testa.
ÆSugestão de tarefas- aperte a minha mão; converse comigo; conte-me um caso; preciso de um
sorriso; preciso de um abraço; faça uma careta; conte-me um segredo; me fale do amor de Deus.
Em seguida organize a turma em círculo e comente sobre a questão das aparências.
Para refletir: às vezes, a pessoa age como máquina, repetindo gestos mecanicamente para
agradar àqueles que estão ao redor, mas na verdade o sentimento não é sincero. Muitas vezes
fazemos isso com Deus também.

3. DISCIPULADO (35 minutos)
Leia: Jo 3:16 – I João 4:16,17 – Ef 2:4,5
Uma das expressões mais ditas quando as pessoas estão apaixonadas é “eu te amo”. Mas muitas
vezes esse amor, na primeira discordância, ou por qualquer motivo fútil, as pessoas se separam e o
“amor” se acaba. Mas tem uma pessoa que nos ama com amor eterno: Deus.
A Bíblia nos diz algumas verdades sobre o amor de Deus:
1- O amor de Deus por nós é absoluto e ilimitado: Isto é, não muda e nunca acaba, é eterno.
Por Deus ser um Ser eterno, Seu amor também é eterno. Leia Jeremias 31:3b: “Pois que com
amor eterno te amei, também com benignidade te atraí.” Que maravilha!!!
2- Que nada poderá nos separar do seu amor: Leia Romanos 8:38,39: “Pois estou certo de que
nem morte nem vida, nem anjos nem demônios nem o presente nem o futuro, nem quaisquer
poderes nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos
separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor”
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3- O amor de Deus por você não depende de nós: Não depende se você já falou palavrão, se já
mentiu, se você vê coisas que não deve na internet ou TV, se ultrapassou em local proibido, se
foi injusto, falou mal do próximo, etc. Líder: Dê bastante ênfase que todas essas coisas
Deus não gosta e não aprova e que isso nos afasta da comunhão com Ele, mas mesmo
assim Ele nunca deixa de amar você. E sabe o que é incrível nesta história toda? Deus sabe
todas as coisas sobre você. Ele viu você mesmo antes do seu nascimento, ele te escolheu e
sabe até quantos dias você vai viver neste mundo. Veja o que diz o Salmo 139:13-16: “Pois tu
formaste os meus rins; entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um
modo tão admirável e maravilhoso fui formado; maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma
o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e
esmeradamente tecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda
informe, e no teu livro foram escritos os dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim,
quando ainda não havia nem um deles.”
Diante de tudo, não parece loucura não amar a Deus em resposta ao Seu amor por você?
Nosso Deus é grande em poder, em força, em majestade, em domínio. Mas nosso Deus é
grande, sobretudo, no seu amor. Não há outro amor maior do que o de Deus. “Ninguém tem
maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos.” João 15:13.
Ore com o seu PG agradecendo a Deus por tão grande amor. Peçam a Deus que consigam
responder todos os dias a tão grande amor.

4. Questões Para Reflexão ou Discussão
1. Como você se sente sabendo que nada pode separar você do amor de Deus?
2. O que você precisa fazer para que Deus o principal na sua vida?
3. O amor de Deus por você não tem nada a ver com sua história familiar, cor da pele, situação
financeira ou inteligência. Olhe pra você – você é uma das criações favoritas de Deus. Tire
um minuto e agradeça a Deus por isso.

4. MISSÕES (5 minutos)
Uma das formas de demonstrar o amor de Deus é interceder por aqueles que sofrem. Assuma um
compromisso de orar diariamente pelas pessoas que estão sofrendo, pessoas à margem da
sociedade, tanto no nosso país como no mundo, peçam ao Senhor que o amor pelos perdidos nos
alcance e nos faça amar essas pessoas.

5. SERVIÇO (5 minutos)
É impossível amar a Deus de forma genuína sem amar as pessoas que Deus coloca em sua vida a
cada dia. Quando Deus coloca o Seu amor em nosso coração, esse amor transborda para as
pessoas ao nosso redor.
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