
03/10 a 07/10 – igrejadoamor.com 
➢ ORAÇÃO DE LOUVOR – 5 MIN. 

➢ LOUVOR – 20 MIN. 

➢ PALAVRA – 15 MIN. 
 

A Vitória da Bondade de Deus sobre a Maldade do Mundo 
Leia com a Célula: Salmos 14:1-3 e Salmos 5: 4 
 

O Mundo é mal devido ao pecado que penetrou nele e a sua maldade, a medida que a volta de Jesus se aproxima, 

se alastra cada vez mais: Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o 

fim será salvo. (Mateus 24:12,13) 

Precisamos entender que a luta que estamos travando nesses dias não é uma luta política, é a luta do bem contra o 

mal (Vida X Abordo; Liberação das Drogas X Criminalização das Drogas; Roubo X Segurança; Infância X 

Erotização; Igreja X Marxismo). Mas por outro lado é preciso crer: DEUS É BOM!!! E jamais permitira que o 

mal vença essa guerra, pois a Bondade do Senhor Todo Poderoso aniquilará de uma vez por todas a maldade do 

mundo e isso está decretado na Bíblia. Bondade e misericórdia* certamente me seguirão todos os dias da minha vida, 

e habitarei* na casa do SENHOR para todo o sempre. (Salmos 23:6) 
 

Compartilhamento: 

1 – Com certeza você já foi vítima de alguma maldade nesse mundo. Você consegue se lembrar de alguma situação 

em que foi vítima da maldade? Entende que já superou isso? Já perdoou a pessoa que praticou essa maldade 

contra você? Compartilhe com a célula.  
 

2 – Leia Salmo 34:8. Como a bondade de Deus tem interferido na maldade do homem? Como Deus prova sua 

bondade em um mundo tão mal? 
 

3 – Leia Apocalipse 21:4. Esse texto diz que as coisas más que fazem parte desse mundo serão completamente 

aniquiladas. Como posso usar esse texto para confortar aqueles que são vítimas da maldade? 
 

4 – Em meio a um mundo mal e corrompido é possível viver em paz e em bondade? Como? 
 

Para Refletir e Concluir 

A bondade e a misericórdia de Deus são muito maiores que toda a maldade desse mundo. Haverá um dia em que todo o 

mal será aniquilado e aqueles que receberem a benção da salvação em Cristo Jesus serão salvos de toda a maldade. 

Porém, enquanto vivemos nesse presente século mal, que possamos crer que encontraremos bondade e Paz no Reino de 

Deus e na Igreja de Jesus. Então, se comprometa com o Rei dos Reis e receba de sua bondade e paz aqui e na eternidade. 
 

➢ INTERCESSÃO PELAS NECESSIDADES DOS MEMBROS DA CÉLULA – 5 MIN. 
 

➢ OFERTA AO SOM DE UMA CANÇÃO – 4 MIN. 
 

➢ ORAÇÃO DE GRATIDÃO – 1 MIN. 
 

➢ LOVE NEWS – 5 MIN.   

❖ CULTO DE CELEBRAÇÃO PRESENCIAL E ON-LINE (lovetvipa) – Domingo: 19h 

❖ CULTO LOVE PLUS+ PRESENCIAL E ON-LINE (lovetvipa): Terça às 19h30 

❖ LOVE FIRE: Sábado às 19h.  

❖ CAMPANHA CASA DE PAZ: Até o dia 30 de Outubro estamos vivendo essa campanha, se empenhe, abra 

uma casa de Paz juntamente com sua célula.  

❖ ENCONTRO COM DEUS: Ultima edição de 2022 acontecerá de 04 a 06 de Novembro. Faça sua inscrição 

como encontrista ou como encontreiro ainda no primeiro lote com valor promocional!!! 
 

➢ PASSAR A VISÃO – 5 MIN. –  

• Qual o nome mais doce do universo? Jesus  

• Qual segundo nome mais importante para nós? Família 

• Qual a igreja que está revolucionando o mundo? LOVE 

• Qual a palavra que está em todos os cantos do Vale do Aço? Células 

• Qual a nossa paixão? Almas  

• Em tudo isso nós teremos o que? Sucesso 

• Por quê? Isso é só o começo! 
 

➢ LANCHE 

http://www.bibliaonline.com.br/acf/tt/2/11-14
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/mt/24/12,13

