
Sua vez de procurar: 0YGEW�������E�����0IME�E�TEVʛFSPE�HS�ƼPLS�TIVHMHS�

)WWE�ʣ�E�LMWXʬVME�HI�YQ�ƼPLS�UYI�HIWINSY�E�QSVXI�HS�TEM��4EVE�IPI��S�TEM�IVE�
apenas uma conta bancária. A presença, o tempo, o amor e a vida do pai não 
XMRLEQ�ZEPSV�TEVE�S�ƼPLS��3�ƼPLS�UYIVME�YQE�ZMHE�PSRKI�HS�TEM��QEMW�PMZVI��TEVE�JE^IV�
S�UYI�UYMWIWWI�GSQ�WYE�LIVERʡE��-QTEGMIRXI��S�ƼPLS�TIHI�S�HMVIMXS�ʚ�WYE�TEVXI�
dos bens, mesmo o pai estando vivo. É como se ele tivesse matado o velho pai.
3� ƼPLS� MRKVEXS� ZEM� IQFSVE� TEVE� YQE� XIVVE� HMWXERXI�� 3� TEM� S� IWTIVE� TSV�

muito tempo. Certo dia, um vulto estranho surge ao longe, magro, sujo e 
IWJEVVETEHS��1EMW�HI�TIVXS��TEVIGI�WIV�S�ƼPLS��3�TEM�RʝS�LIWMXE��7EM�GSVVIRHS�
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 
WYE�HMKRMHEHI�GSQS�ƼPLS�HI�(IYW�

Jesus diz que o moço, “caindo em si”,  decidiu retornar (v. 17). O que 
WMKRMƼGE�ƈGEMV�IQ�WMƉ#

Vivemos 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 
EQEHE��KEWXE�XYHS�TEVE�VIGSRUYMWXʛ�PE�I��TSV�ƼQ��7I�IRXVIKE�ʚ�QSVXI�TSV�IPE��
Deus é amor: amor não é o que Ele tem, mas o que Ele é. O amor de Deus é tão 
grande que Ele entregou Seu único Filho. O Filho sofreu e morreu por amor. E a 
VE^ʝS�HI�XSHS�IWWI�EQSV�ʣ�ZSGʤ��7SQIRXI�IWWI�EQSV�ʣ�GETE^�HI�VIWKEXEV�ZSGʤ�
e lhe conceder perdão e paz para seguir em frente. Só o amor de Deus pode 
VIWXEYVEV� ZIVHEHIMVEQIRXI� E� ZMHE�� 2IWXI� IWXYHS�� ZEQSW� VIƽIXMV� WSFVI� S� HSGI�
tema do amor divino.

amor divino
JESUS E O

ESTUDO 2
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https://vimeo.com/520674953


JESUS | RESTAURADOR DA VIDA

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
 Enviar Jesus      Salvar os que Nele creem  Dar a vida eterna

3. Deus tem prazer... Miqueias 7:18
 No castigo      Na morte   Na misericórdia

4. Quais são as três Pessoas da Divindade, unidas em amor? Mateus 28:19

5. Ao que a Bíblia compara a compaixão de Deus? Salmo 103:13 e 14

6. Que imagem Jesus apresentou do Pai celestial? Mateus 7:9 a 11

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

Dicas para conhecer a Deus mais de perto

• Coloque Deus em primeiro lugar a cada dia (Mateus 6:33).
• Ame a Deus de todo coração e o próximo como a si mesmo (Mateus 22:37 a 39).
•  Ame e acolha todas as pessoas, principalmente as mais vulneráveis, não só 

de palavra, mas na prática (1 João 3:16 a 18).

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 
IQ�QMRLEW�EʡʮIW�I�MRXIRʡʮIW�TEVE�GSQ�)PI�I�GSQ�EW�SYXVEW�TIWWSEW�
Nome:                  Data:  

Clique no player abaixo e assista a recapitulação e compromisso

https://vimeo.com/520675079


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 7ȨǞǤǝǚ, porque Ele 
ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os Seus ouvi-
dos, eu O invocarei por toda a minha vida” (Salmo 116:1 e 2).

Dia Para meditar O que Deus fala no texto? Qual é minha resposta?
1 Gênesis 1:1 a 5
2 Gênesis 1:26 a 31
3 Salmo 8:1 a 9
4 João 1:1 a 3
5 Colossenses 1:15 a 17
6 Filipenses 4:8
7 2 Timóteo 3:1 a 4

��7YKIWXʝS�HI�XI\XSW�TEVE�WYE�PIMXYVE�I�VIƽI\ʝS�EXʣ�S�TVʬ\MQS�IWXYHS��SVI�ERXIW�HI�PIV�I�QIHMXEV�

RELACIONAMENTO
ƈ4SWWS�TIKEV�QIY� XIPIWGʬTMS�I�ZIV�QMPLʮIW�HI�UYMPʭQIXVSW�HI�HMWXʜRGME�RS�
IWTEʡS��GSRXYHS��XEQFʣQ�TSWWS�TʭV�QIY�XIPIWGʬTMS�HI� PEHS�� MV�TEVE�S�QIY�
quarto, fechar a porta e, em oração fervorosa, ver mais do Céu e me aproxi-
mar 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. Ob-
servar 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 Cri-
ador” e perceba como os detalhes da natureza apontam para um planejamen-
to 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 
GʭRNYKI��ƼPLSW��JEQMPMEVIW��EQMKSW�I�EXʣ�QIWQS�GSQ�HIWGSRLIGMHSW#

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?
WhatsApp: Salve nosso número em seus contatos +55 (61) 98169-0215 e envie 
a palavra: ADVENTISTA

https://adra.org.br
https://api.whatsapp.com/send?phone=5561981690215&amp;text=sua%20mensagem
https://adra.org.br
https://api.whatsapp.com/send?phone=5561981690215&amp;text=sua%20mensagem

