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ESTUDO 2

ão
uç
assista a introd

JESUS E O

amor divino
V

ivemos em tempos de muita emoção e pouco amor. Na verdade, amor
e emoção não são a mesma coisa. O verdadeiro amor é muito mais que
sentimento. A maior história de amor foi escrita na Palavra de Deus. É o
relato de um amor que não teme a humilhação e a rejeição, que busca a pessoa
Deus é amor: amor não é o que Ele tem, mas o que Ele é. O amor de Deus é tão

tema do amor divino.
Sua vez de procurar:
apenas uma conta bancária. A presença, o tempo, o amor e a vida do pai não
dos bens, mesmo o pai estando vivo. É como se ele tivesse matado o velho pai.
muito tempo. Certo dia, um vulto estranho surge ao longe, magro, sujo e
ao encontro dele e o abraça entre lágrimas. Assim é o amor de Deus por
você. Ele nunca o rejeita, sempre está de braços abertos. Ele quer devolver
Jesus diz que o moço, “caindo em si”, decidiu retornar (v. 17). O que
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1. Qual é a essência do caráter de Deus? 1 João 4:8
Tirania
Amor

Indiferença

2. Qual foi a maior prova do amor de Deus a todo o mundo? João 3:16
3.
No castigo

Na morte

Na misericórdia

4.

5.

6.

7. O que pode nos separar do amor de Deus? Romanos 8:38 e 39

Dicas para conhecer a Deus mais de perto

• Ame e acolha todas as pessoas, principalmente as mais vulneráveis, não só
de palavra, mas na prática (1 João 3:16 a 18).

Clique no player abaixo e assista a recapitulação e compromisso

Compromisso de fé: Enxergar a Deus do jeito certo gera amor espontâneo,
afeto, bondade, perdão e adoração (Tiago 4:8 e 9). Ao conhecer mais o amor de
Deus, sinto o desejo de viver e andar com Ele todos os dias. Quero ser verdadeiro
Nome:

Data:

ESTUDO BÍBLICO

ESTUDO ADICIONAL
COMUNHÃO
A primeira coisa que precisamos saber sobre a oração é que Deus nos ouve sem
nos acusar; Ele nos ouve como nosso melhor amigo. “Amo o
, porque Ele
-

Dia
1
2
3
4
5
6
7

Para meditar

O que Deus fala no texto? Qual é minha resposta?

Gênesis 1:1 a 5
Gênesis 1:26 a 31
João 1:1 a 3
Colossenses 1:15 a 17
Filipenses 4:8
2 Timóteo 3:1 a 4

RELACIONAMENTO
quarto, fechar a porta e, em oração fervorosa, ver mais do Céu e me aproximar mais de Deus do que quando estou equipado com todos os telescópios
e instrumentos do mundo.” Essa frase é atribuída a Isaac Newton, um dos
maiores cientistas da história.
Em cada detalhe da natureza podemos encontrar marcas do amor de Deus. Observar a beleza e a grandiosidade da criação faz muito bem. Experimente passar
um tempo todos os dias observando alguma coisa do mundo natural.
O que você mais admira na natureza? Por quê?

Podemos apreciar as obras de Deus. Busque na internet as “digitais do Criador” e perceba como os detalhes da natureza apontam para um planejamento inteligente e, acima de tudo, para o amor divino.
MISSÃO
De que maneira você pode compartilhar o amor de Jesus dia a dia com seu
O serviço da ADRA é uma forma de amar o próximo. Ela é
a Agência Humanitária da Igreja Adventista do Sétimo Dia,
atuando no Brasil e em mais de 130 países. Conheça o trabalho
desenvolvido por ela e como você pode ajudar em adra.org.br

Quer receber notícias, informações e conteúdos para seu crescimento espiritual?
+55 (61) 98169-0215 e envie
a palavra: ADVENTISTA

