Dennis Gerald Pires

O EVENGELHO DO AMOR
1Joao
̃ 3.16-18 / 1Joao
̃ 4.10-12 / 1Joao
̃ 4.19-21
1. Jesus deu a sua VIDA

POR NÓS

Jesus nos substituiu na CRUZ
Nisto conhecemos o que é o amor: Jesus Cristo
deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa
vida por nossos irmãos. Se alguém tiver
recursos materiais e, vendo seu irmão em
necessidade, não se compadecer dele, como
pode permanecer nele o amor de Deus?
Filhinhos, não amemos de palavra nem de
boca, mas em ação e em verdade. 1João 3.1618

2.

Devemos dar a

VIDA PELOS

NOSSOS IRMÃOS

Esboço - Manhã

3. Só podemos amar porque Ele nos AMOU

PRIMEIRO
Nós amamos porque ele nos amou primeiro.
1João 4.19
Ora, temos, da parte dele, este mandamento:
que aquele que ama a Deus ame também a
seu irmão. 1João 4.21

VISÃO, MISSÃO e
ESTRATÉGIA da ICESO
4. Nisto consiste a

AMAR A DEUS E AS PESSOAS
Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o
teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu
entendimento e de toda a tua força. O
segundo é: Amarás o teu próximo como a ti
mesmo. Não há outro mandamento maior do
que estes. Marcos 12.30-31

O exemplo de CRISTO
5. Coração que ama SERVE
Nisto consiste o amor: não em que nós
tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos
amou e enviou seu Filho como propiciaca
̧ o
̃
pelos nossos pecados. Amados, visto que
Deus assim nos amou, noś tambem
́ devemos
amar uns aos outros. Ninguem
́ jamais viu a
Deus; se amarmos uns aos outros, Deus
permanece em nós, e o seu amor está
aperfeico
̧ ado em noś . 1João 4.10-12

Se alguém tiver recursos materiais e, vendo
seu irmão em necessidade, não se
compadecer dele, como pode permanecer
nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos
de palavra nem de boca, mas em ação e em
verdade. 1João 3.17-18

2012

Pedidos de oração:______________________________________________________________

