21/11 a 25/11 – igrejadoamor.com
➢ ORAÇÃO DE LOUVOR – 5 MIN.
➢ LOUVOR – 20 MIN.
➢ PALAVRA – 15 MIN.

A INSISTÊNCIA MOTIVADA PELO AMOR
Leia com a Célula: João 21:15-19
Vamos hoje falar um pouco sobre os benefícios da Insistência motivada pelo Amor. Queremos pensar com você sobre a
insistência de Jesus em mostrar para Pedro qual o significado do amor. Jesus queria que Pedro fizesse uma introspecção
profunda a respeito desse tema. O Mestre desejava que Pedro entendesse que o fato de amar ovelhas era uma questão de
insistência motivada pelo amor por elas. Assim como Jesus insistiu com Pedro, Pedro deveria insistir com as pessoas.
Compartilhamento:
1 – A Insistência às vezes é benéfica, mas às vezes também é maléfica. Por exemplo, tem pessoas que insistem em
alcançar as promessas de Deus e isso demonstra uma grande fé, nesse aspecto a insistência é benéfica, porém
existem aqueles que insistem em desobedecer a Deus, nesse ponto de vista a insistência é maléfica. No texto de hoje
Jesus insiste em demonstrar amor a Pedro e insiste em levá-lo a amar e cuidar de ovelhas, uma insistência
maravilhosamente benéfica.
Você já insistiu em amar uma pessoa e essa pessoa insistia em vacilar com você? Consegue se lembrar dessa pessoa
e contar essa experiência para a célula?
2 – O Relacionamento de Jesus com Pedro narrado nos quatro evangelhos do Novo Testamento demonstra toda a
insistência do Mestre em amar esse antigo pescador rude e orgulhoso e transformá-lo em um poderoso Apóstolo e
Líder da Igreja.
Você entende que Jesus teve que insistir muito com você em alguma situação mostrando todo o amor que Ele tem
pela sua vida? Compartilhe com a célula.
3 – Leia Efésios 1:4. Em sua opinião, por que Jesus insiste tanto em nos amar?
Conclusão:
A Bíblia diz em Jeremias 31:3 que Deus nos ama com um Amor Eterno e com Benignidade nos atraiu a Ele. O fato
de você estar nessa noite nessa célula demonstra a insistência de Jesus em te amar. E o Senhor só espera de você o
que esperava de Pedro, que haja uma demonstração de Amor de sua parte. Uma demonstração de amor através de
obras e atitudes que só conseguirá ser expressa se houver um verdadeiro amor AGAPE em seu coração, ou seja, se
houver um amor de sua parte por Jesus como foi o Amor dele por você ao ponto de sofrer e morrer numa
ensanguentada cruz. Ame a Jesus por que Ele te amou primeiro.
➢ INTERCESSÃO PELAS NECESSIDADES DOS MEMBROS DA CÉLULA – 5 MIN.
➢ OFERTA AO SOM DE UMA CANÇÃO – 4 MIN.
➢ ORAÇÃO DE GRATIDÃO – 1 MIN.
➢
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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.
CONFERÊNCIA HERDEIRAS: Dias 3 e 4 de Novembro para todas as mulheres da Love. Você não pode
ficar de fora!!!
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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

