AMAR NÃO É OPÇÃO, É UM MANDAMENTO JOÃO 15:12-17
O QUE É O AMOR ? coloque em discussão
1- AMAR É UM MANDAMENTO (JOÃO 15:12)
R: O modelo a ser seguido no amor é JESUS
2- AMAR EXIGE SACRIFICIOS. Quem já fez?
( João 3:16)
3- AMAR ABRE NOVOS CAMINHOS
*Para um relacionamento sincero e verdadeiro (Jo 15:15)
*Para uma vida frutífera (Jo 15:16b)
*Para realizações de sonhos e projetos (Jo 15:16c)
CONCLUSÃO: 1 CORINTIOS 13:4-8a.
RESUMO: Viver em sociedade exige muito esforço de cada individuo , para não
viver em confrontos, brigas e guerras. Para superar os problemas do convívio
familiar e social precisamos praticar o amor.
Quebra-Gelo Fardo Pesado
Material; Sacos de feijão, açucar e qualquer outra coisa que seja pesado. Pode utilizar
Uma Sacola.
Desenvolvimento: Peça a um voluntário para participar da dinâmica (uma pessoa fraca seria o
ideal). Avise ele, para todos da célula ouvir, que se não aguentar os fardos, pode falar. Com
ele do seu lado, peça para estender os braços, entregue apenas um (fardo), e durante toda
a ministração voce vai colocar vários fardos na mão do voluntário, se cair no chão pegue
novamente e entregue para o voluntário, até que ele não consiga mais segurar os fardos, ou
peça para parar. Caso, até o final ele continuar firme, tire os fardos dele e veja qual será a
atitude e expressão dele.
Moral: Assim, é como o inimigo faz com a gente, cada vez que agradamos a ele, ganhamos
fardos, um atrás do outro. Elevar peso causa dor, desanimo, trauma, lesões. Deixei hoje,
Deus tirar seus fardos. Mateus 11:30 “Porque meu jugo é suave, e o meu fardo é leve.”

Frase para o líder
“Um homem é só um líder quando tem um seguidor atrás de si.” – Mark Brouwer
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Domingo é Missões. preprare sua oferta missionária e tambem alimentos não perecíveis
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Como estao os preparativos para nosso encontro?

