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ORIENTAÇÕES PARA VOCÊ, LÍDER DE UNIDADE DE AMOR (UA)
Essa parte não deve ser compartilhada durante a reunião. São apenas
orientações para te ajudar a preparar a reunião.
Estamos muito felizes porque você se dispôs a liderar esta Unidade de Amor
neste projeto de 3 encontros. Temos certeza de que o seu grupo já começou a
ter experiências incríveis com Deus e a receber alguns visitantes. Prepare-se
para ser ainda mais usado por Deus com ousadia!
Para toda a campanha:
- Sugerimos fazer reuniões mais resumidas sem o momento de louvor, a ideia
é a reunião ter uma duração menor.
- Os roteiros estão um pouco maiores do que o normal, pois teremos vários
novos líderes e potenciais líderes fazendo os roteiros, a ideia é ajudar.
- O Roteiro não é para ser lido durante a reunião, você precisa estudar antes
todo o roteiro e depois aplicar da sua forma com o grupo da Célula e com o
Grupo da Unidade de Amor.
- Lembre-se de baixar e pedir para as pessoas baixarem o APP do 4K, você
pode procurar nas lojas app pelo nome “PIB Curitiba 4K”.
- Você pode cadastrar as Unidades de Amor que serão abertas pelo link:
https://bit.ly/4k-unidadesdeamor
No estudo abaixo ficará disponível um campo para preencher o responsável de
cada momento da reunião. Distribua as responsabilidades com antecedência e
envolva o maior número possível de pessoas para te auxiliar. Você também
pode executar mais de uma função durante a reunião.
ROTEIRO
QUEBRA-GELO
Registre o nome do responsável: _______________________)
A Dinâmica de hoje vai ser bem interessante. Vai funcionar da seguinte forma:
Peça para as pessoas da célula pegarem um pedaço de papel e um lápis, ou

caneta para usarem na dinâmica. Quando todos estiverem prontos, mostre
rapidamente um mapa do Brasil (Mapa anexo ao roteiro, na última página).
Agora peça para todos desenharem o mapa do Brasil com as divisões dos
estados apenas com o que viram e lembram. Fica mais fácil colocando a sigla
de cada estado também. Mas não vale continuar a olhar para o mapa, ou
pesquisar na internet, todos precisam usar como referência o que foi exibido
pelo líder. Ao final peça que cada um apresente os desenhos na tela e elejam
quem lembrou a maior quantidade de estados e fez os melhores desenhos. O
Objetivo não é ver quem tem mais conhecimento, mas quem consegue se ligar
mais nos detalhes e perceber que os parâmetros de cada um são diferentes
para replicar uma figura.
DINÂMICA DE ORAÇÃO:
(Registre o nome do responsável:______________)
Preparem um momento dinâmico e criativo de oração. Pensem em uma
maneira para que a maioria das pessoas participem deste momento.
Lembre-se que as pessoas presentes, inclusive os visitantes, estão carregando
muitos medos, necessidades e aflições. Abra espaço para elas compartilharem
seus pedidos e crie um ambiente de fé e oração.
TESTEMUNHO 01
(Registre o nome do responsável: ____________________)
Escolha alguém do seu grupo que possa compartilhar uma experiência
marcante de amor com Deus neste período de quarentena ou compartilhar seu
testemunho de conversão a Cristo.
O PARÂMETRO DE AMOR ESTÁ DESREGULADO
(Registre o nome do responsável:_______________________)
Pergunta: Como podemos explicar a indiferença?
Pergunta: Como podemos explicar a generosidade?
Pergunta: Como podemos explicar o amor?
Segundo o dicionário, amor é o sentimento afetivo; afeição viva por; afeto: o
amor a Deus, ao próximo. Sentimento de afeto que faz com que uma pessoa
queira estar com outra, protegendo, cuidando e conservando sua companhia.
Leitura de Mateus 22: 34 - 40

Jesus é questionado pelos fariseus, que eram líderes religiosos da época, com
a intenção de testar a Jesus, ao ponto de torná-lo desacreditado. Isto não
aconteceu uma única vez, mas a cada resposta, Cristo demonstrava toda a sua
sabedoria.
Neste texto que lemos, Jesus é questionado sobre qual seria o maior
mandamento?
E Jesus responde: “Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua
alma e de todo o seu entendimento.”
Esta resposta já seria satisfatória, mas ele continua e fala que o segundo
mandamento é semelhante ao primeiro: “Ame ao teu próximo como a si
mesmo.”
Jesus vai endireitar o parâmetro de Amor do Mundo.
Enquanto os líderes religiosos da época estavam mais preocupados em
cumprir deveres, e mostrar apenas princípios religiosos, como cristãos
aprendemos a ajustar nosso olhar ao olhar ao próximo, assim como Jesus vê.
Afinal a maior revelação e definição de amor foi a de Cristo que se entregou por
nós, e também se entregou e morreu na cruz pelo próximo. Outros textos em 1
João vão nos mostrar um pouco mais sobre este parâmetro de amor:
1 João 4:20 “Se alguém diz: Eu amo a Deus, e odeia a seu irmão, é mentiroso.
Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem
não viu?”
1 João 4:11 “Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar
uns aos outros.”
Pergunta: Mas quem é o próximo que o texto nos mostra?
Pergunta: Podemos simplesmente escolher?
Um dos melhores textos bíblicos que fala sobre isto é uma parábola feita por
Jesus e descrita no livro de Lucas 10:25 - 37. A parábola do Bom Samaritano,
nesta parábola, outro intérprete da lei tenta testar a sabedoria de Jesus. E a
resposta de Cristo é semelhante ao texto que lemos anteriormente.

“Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o
seu entendimento”. “Ame ao seu próximo como a si mesmo”.
Mas neste caso, ele questiona. Quem seria o próximo? E Jesus responde com
através da parábola do Bom samaritano:
“Certo homem ia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes que
o bateram e deixaram quase morto. Um sacerdote passa por aquele caminho,
vê o homem e passa direto. Um Levita fez o mesmo. Mas um samaritano
(estrangeiro) fazendo o mesmo caminho, viu o homem e compadeceu-se dele.
Tratou dos seus ferimentos, o levou para uma hospedaria e pagou pelos custos
da hospedaria para que o homem pudesse se recuperar até que o Samaritano
pudesse voltar e o encontrar. Então, Jesus pergunta para o intérprete da Lei,
qual destes 3 é o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? E ele
respondeu: - Aquele que usou de misericórdia.”
O próximo não é apenas aquele que está precisando de ajuda, mas são aqueles
que podem ajudar e o fazem. Deus quer usar a sua vida para ajudar outras
pessoas.
TESTEMUNHO 2
(Registre o nome do responsável: ____________________)
Conte uma história de quando Deus te usou para demonstrar amor pelo
próximo.
Deus quer usar a sua vida para demonstrar o amor. Mas este é apenas o
segundo mandamento. O primeiro é amar a Deus!
Pergunta Reflexiva: Como anda o seu relacionamento com Deus?
O sacerdote e o levita, mencionados no trecho lido, poderiam ser conhecedores
da Bíblia, mas não demonstraram a atitude necessária do amor que Deus nos
ensina a ter, esses dois homens atestaram, através de suas atitudes, não terem
um relacionamento profundo com o Senhor. Hoje queremos te convidar a ser
como um “Bom Samaritano”, aprender a ter um relacionamento com Cristo e
começar a amar as pessoas a sua volta, verdadeiramente, não com um amor
interesseiro.

ORAÇÃO FINAL
A partir deste estudo, gostaria que fizessem a seguinte oração:
“Jesus, eu te agradeço por esta reunião e por ser essa grande revelação de
amor por minha vida. Me ajude a ajustar os parâmetros de amor, através dos
seus padrões. Me ensina a partir de hoje, a ter relacionamento com o Senhor
todos os dias. Transforma a minha vida. Amém!”
Peça para aqueles que fizeram a oração de identifiquem no chat. Dizendo: Eu
quero ter um relacionamento com Jesus.
Destaque aqueles que fizeram esta oração pela primeira vez, ou que estão se
reconciliando.
Faça contato com estas pessoas durante a semana gerando comunhão. E peça
para que preencham o link: www.pibcuritiba.org.br/resposta para que todos
possam crescer ainda mais com Jesus.
DESAFIO DA SEMANA
Grave um breve vídeo contando algo Jesus fez em sua vida e compartilhe em
seus grupos e redes sociais. Marque @pibcuritiba e use os Hashtags: #4k
#4koamoremaltadefinicao
Convide seus familiares para a próxima reunião. Pode continuar a convidar
amigos e vizinhos também. Incentive as pessoas que participaram a convidar
outras pessoas
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ANEXO: MAPA DO BRASIL PARA A DINÂMICA

