Amemos como Jesus nos amou
De 10 a 15 de setembro
Campanha 40 dias de amor

Escolha um de seus auxiliares para ficar responsável pelo “Quebra Gelo”. Temos uma infinidade
de sugestões de “Quebra Gelo Gospel” na internet. Sugestões: www.mda.com.br;
www.google.com.br;www.youtube.com.br Escolha um CD ou DVD, não se esqueça de fazer a letra
da música escolhida em quantidade que dê para distribuir para todos os membros da célula. Líder
surpreenda os membros de sua célula trazendo os cânticos que eles mais gostam. Se você tiver
outro auxiliar peça a ele para fazer.
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Judas Iscariotes talvez seja a figura mais rejeitada em todo o Novo Testamento, em razão de ter sido
o traidor de Jesus. Aquele que o entregou para ser preso e morto.
Judas desfrutou de proximidade e intimidade com Jesus.
Judas desfrutou da confiança de Jesus, pois era ele quem cuidava das finanças.
Judas testemunhou os milagres de Jesus.
Todos os milagres efetuados por Jesus foram testemunhados por ele. Viu a multiplicação dos pães
e peixes; viu a ressurreição de Lázaro.
Judas era um crítico impiedoso. 12:4-6.. Um homem egoisticamente preocupado com o uso do
dinheiro. Via o preço do perfume derramado aos pés de Jesus e não a atitude grandiosa dessa
mulher. João 12:1-11.
Judas é identificado no Novo Testamento como o traidor e ladrão. João 12:6.
Judas é o retrato do pseudo piedoso. Filantropo de si mesmo. 12:5-6
Papias – (Escritor do séc.I) faz referência a Atos 1:18, sugerindo que o corpo de Judas inchou e
rompeu-se ao meio.
Foi depois desse episódio em Betânia que ele se dirigiu aos sacerdotes para entregar Jesus.
É significativo que o mandamento de amar uns aos outros surja em face de um episódio de traição.
Jesus ficou angustiado 13:21. O termo significa horror, ansiedade e agitação.
O mandamento vem seguido de uma referência: Como eu vos amei a vós. V. 34.
Qualquer possibilidade de amar precisa ter como referência o amor de Jesus, pois foi isso que Ele
ensinou.
Como é o amor de Jesus?

1. O amor de Jesus é misericordioso. 13:26.
• Era costume o anfitrião de uma festa, tirar o primeiro e generoso pedaço de alimento e entrega-lo a
alguém, como sinal de honra e amizade.
• Jesus fez isso com Judas, o que sugere que ele estava próximo de Jesus.
• Jesus sabia que Judas o trairia, e mesmo assim decidiu honrá-lo. Ele estava demostrando um sinal
de amor por Judas, mesmo sabendo que ele o trairia.
• Jesus conhecia a miséria de Judas. Sabia exatamente quem ele era e do que era capaz de fazer. Na
verdade Jesus sabia o que iria fazer.
• E, logo após o bocado, entrou nele Satanás. Disse-lhe, pois, Jesus: O que fazes, faze-o depressa.
João 13:27
• Isto é amor misericordioso.

2. O amor de Jesus é sacrificial
• “Já estou crucificado com Cristo; e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim; e a vida que agora
vivo na carne, vivo-a na fé no filho de Deus, o qual me amou, e se entregou a si mesmo por mim”.
Gálatas 2:20.
• “e andai em amor, como Cristo também vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta
e sacrifício a Deus, em cheiro suave”. Efésios 5:2
3. O amor de Jesus é gracioso.
• Embora nós mereçamos a condenação eterna, Deus revelou seu amor por nós, enviando Cristo
para nos salvar, mesmo sendo pecadores.
Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos, para
que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente mundo sóbria, e justa,
e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande
Deus e Salvador Cristo Jesus, que se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniqüidade,
e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. Tito 2:11-14.
Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo
morreu por nós. Romanos 5:8
4. O amor de Jesus é cheio de compaixão.
• Só um amor cheio de compaixão pode explicar ter tocado em um leproso.
E veio a ele um leproso que, de joelhos, lhe rogava, dizendo: Se quiseres, bem podes tornar-me
limpo. Jesus, pois, compadecido dele, estendendo a mão, tocou-o e disse-lhe: Quero; sê limpo.
Imediatamente desapareceu dele a lepra e ficou limpo. Marcos 1:40-42.
Conclusão.
1. Você consegue perceber o amor de Jesus por você?
2. Qual a esfera do amor de Jesus mais lhe toca?
3. Qual a sua maior dificuldade em amar como Jesus amou?
DISCIPULAR E CUIDAR BEM DAS PESSOAS
Líder, certifique-se de que todas as pessoas de sua célula estão sendo discipuladas.
Deixe os visitantes bem à vontade Distribua tarefas a todos os membros . Cada pessoa é muito
importante e necessária.
Bom estudo !

