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1. COMUNHÃO (15 minutos)
QUEBRA-GELO: Compre balões (bexigas) coloridos e prepare-os da seguinte forma: Encha-os (sem dar o nó) e
escreva (com pincel atômico) a frase: “AME COMPLETAMENTE” e esvazie as bexigas (faça a quantidade de
pessoas que normalmente freqüentam seu PG). Ao iniciar o PG distribua os balões e canetas. Peça para todos
encherem e juntos leiam a frase “Ame completamente”. Após a leitura cada um deve escrever na bexiga 5
atitudes em resposta a pergunta:

SE VOCË TIVESSE APENAS UM MÊS PARA VIVER, O QUE MUDARIA EM SUA VIDA?
LÍDER: Um exemplo é, simplesmente, abraçar mais as pessoas. Faça com que todos treinem isso agora abraçando
a bexiga (depois daremos oportunidade de abraçar as pessoas).
2. DISCIPULADO (40 minutos)
VEJAMOS QUATRO ATITUDES QUE DEVEMOS TER PARA AMAR COMPLETAMENTE:
1) CONTAGIE OS OUTROS COM O AMOR DE CRISTO – Efésios 3.17-18
Existem pessoas que se você não tomar a iniciativa, elas NUNCA vão tomar! Faça algo verdadeiramente
surpreendente para transmitir o amor de Deus. Crie o espaço, aproveite as oportunidades e deixe Deus fazer
através de você. Seja o canal para o verdadeiro amor de Deus fluir.
PERGUNTA: Sua vida é um perfume de amor ao mundo? O cheiro é forte como o da bexiga em suas mãos?
2) EXPLORE E MULTIPLIQUE O PODER DO PERDÃO – Efésios 4.26-27

“Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não dêem lugar ao diabo.”

Quanto mais mergulho em conhecer o amor de Deus, mas sou capaz de desfrutar das profundezas e belezas do
perdão de Cristo em minha vida. O perdão de Cristo é uma ordem, não um conselho ou sugestão.
DINÂMICA: 30 segundos para uma oração de sondagem. Quem ainda não perdoei?
3) SUPERE OS OBSTÁCULOS PARA CHEGAR A UNIDADE – Romanos 15.7

“Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus.”

Aceitar as pessoas significa parar de tentar MUDÁ-LAS e começar a ENTENDÊ-LAS.
No processo você passará por 3 obstáculos: Incompreensão, egoísmo e os erros dos outros.
DINÂMICA: Pense nos obstáculos e pessoas a perdoar que impedem a sua comunhão e unidade com o próximo.
Agora, de dois em dois, coloquem a bexiga entre vocês (homens) representando obstáculos e estourem-na com um
abraço e mulheres podem estourar com os pés e depois darem um abraço de unidade. Este é o momento do
abraço!
4) DEMONSTRE GRATIDÃO A DEUS E AOS OUTROS – Sl 116.12
“Que posso eu oferecer a Deus, o SENHOR, por tudo de bom que ele me tem dado?”
Um em cada dez tem um coração agradecido. O seu coração tem sido afetado pela doença chamada
ingratidão?
Ao expressarmos nossa gratidão a Deus, aumentamos nossa capacidade de experimentar uma vida sem
arrependimentos.
Dica: Escreva em um papel formas de gratidão para realizar nesta semana e coloque na geladeira para não
esquecer!
CONCLUSÃO:
Disse Jesus: “O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei.” Jo 15:12
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