
 

 

 

Avisos  
1. Culto de Celebração Este domingo, 1º de Novembro, teremos dois cultos de celebração às 10h 

e 18h. Inscrições pelo app e pela central de WhatsApp. Se você não conseguir para o Culto da 
amanhã, participe do Culto das 18h

2. Ceia do Senhor - Estaremos celebrando a Ceia do Senhor, afirmando nossa aliança de fé e 
clamando pelas bênçãos neste mês de novembro. Se voc6e participará do culto on-line prepare 
a mesa e os elementos.

3. Noite do Milagre - Sempre entre 21h e 23h. O link estará disponível no app da igreja.
4. LIVE de Oração - Todos os dias em muitos horários para você em nosso perfil @renovadaofical 

no Instagram 
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Dízimos e Ofertas
Queridos membros da célula, como não estamos nos reunindo publicamente em nossa igreja, queremos te mo8var a 

permanecer fiel nos dízimos e ofertas de forma on-Line. Seja por transferência bancária, aplica8vo ou site. Seja um 
mantenedor fiel neste tempo de crise!

ORAÇÃO FINAL - 3 MINUTOS

PALAVRA E COMPARTILHAR - 10 MINUTOS  
Introdução  
O pr. Filipe Costa nos nos trouxe uma palavra tão cheia de amor que foi impossível não ter a vida 
transformada em nosso culto no último domingo. Ouvimos que a nossa própria capacidade de amar 
vem Dele, porque Ele nos amou primeiro, Deus é amor. O amor de Deus por nós, Ágape, é perfeito, 
não permissivo ou libertinoso, mas justo e imparcial. 

Vamos falar sobre três personagens que a bíblia claramente declara que foram amados e, por terem 
conhecido este amor, tiveram suas vidas mudas.

1.Davi | Por ser amado, sua família e descendência foram guardados. Davi foi tão amado por Deus 
que, em diferentes textos, a bíblia esclarece que “por amor a Davi” muitas coisas foram impedidas 
de acontecer. Mesmo quando Davi, em pessoa, já não estava mais vivo para ver, seu legado de 
amor guardou sua casa.

2.Daniel | Por ser amado, foi respondido e fortalecido. Por ser amado, não ficou sem resposta de 
Deus e foi fortalecido por Ele para não ter medo do que poderia enfrentar.

3.Pedro | Por ser amado, foi perdoado e restaurado. Ainda havia lugar para Pedro no chamado de 
Jesus, ele estava perdoado e restaurado. O próprio Pedro escreve que o amor verdadeiro apaga 
uma multidão de pecados e que o Deus te toda graça pode trazer restauração e confirmação.

Conclusão  
Somos amados por Deus. Embora o amor de Deus promova tudo isso que falamos, a maior prova 
deste amor foi feita quando quando Jesus deu a sua própria vida pelos nossos pecados, morreu e 
ressuscitou. Nele, podemos viver uma vida no amor Deus!

COMPARTILHAR - 25 MINUTOS   
1. DE QUE FORMA VOCÊ VÊ O AMOR DE DEUS EM SUA VIDA?  
2. QUAL A MAIOR CONSEQUÊNCIA QUE A FALTA DE AMOR PODE CAUSAR EM NOSSA 
VIDA?


