
Como Deus prova seu amor pela humanidade?
“A humanidade afastou-se de Deus pelo pecado, através da rebelião do primeiro homem” 

(Romanos 5:12).

Todos nós nascemos escravos do pecado, precisando de redenção (Romanos 3:23).

O pecado é uma lei (uma força) espiritual maligna que obriga o ser humano a praticar 
coisas que desagradam a Deus. O mal, que vemos hoje no mundo, é fruto das ações de 
uma humanidade egoísta, injusta, corrupta, escrava do pecado e longe de Deus. 

Apesar disso, Deus nos amou mesmo na condição em que estávamos. Ele enviou 
Jesus para pagar o preço dos nossos pecados e tomar o nosso lugar na cruz. Ele nos 
perdoou e nos libertou da lei do pecado e da morte. A graça de Deus fez isso. Um 
amor incondicional. Um favor imerecido. Deus já fez tudo para que pudéssemos ter 
comunhão com Ele!

Como experimentar esse amor de Deus?
Através do arrependimento. É preciso se ARREPENDER de uma vida 
comprometida com o pecado e longe de Deus. É preciso CRER no amor 
de Deus por você e EXPERIMENTAR o perdão concedido. 

“Aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito 
de se tornarem fi lhos de Deus.” João 1:12

Por que Deus quer te ajudar?
Porque Ele criou você à imagem e semelhança Dele. Ele te criou com um propósito 
claro, defi nido e eterno. Ele criou você com uma razão de existir (Gênesis 1:26-28).

Ele te conhece desde o ventre da sua mãe (Salmo 139:13-16).

Você foi criado por Ele e para Ele (Colossenses 1:16).

O desejo de Deus sempre foi que você vivesse como um fi lho, desfrutando da 
presença e do poder maravilhoso Dele. Ele deseja abençoar você e sua família. 

Como receber a ajuda de Deus?
Crendo que agora Ele está com você (Salmo 118:6). Crendo 
também que Ele está enviando outras pessoas para te ajudar 
(Salmo 118:7). Reconheça que, sozinho, você não consegue uma 
nova direção em sua vida. Você precisa se aproximar de Deus 
através de Jesus Cristo, com o coração aberto, crendo em 
SUAS PALAVRAS e no seu AMOR (Mateus 11:28-30). E se aproximar 
de gente madura na fé.

O que significa confiar que Deus é o meu provedor?
Signifi ca reconhecer que Ele conhece todas as nossas necessidades e tem o poder de 
suprir cada uma delas. É reconhecer que tudo o que temos, vem Dele e que sem Ele, 
nada podemos fazer. A segurança do sustento da minha casa vem da bênção Dele, 
que enriquece e não acrescenta dores. Signifi ca depender de Deus, crendo que toda 
provisão vem Dele (Salmo 127).

“Portanto, não pensem que foi com a sua própria força e com o seu trabalho que vocês 
conseguiram todas essas riquezas. Lembrem do Senhor, nosso Deus, pois é ele quem 
lhes dá força para poderem conseguir riquezas.” Deuteronômio 8:17-18

Como receber a provisão de Deus?
Através da obediência à Palavra de Deus: “Se você obedecer à voz 
do Senhor teu Deus, todas estas bênçãos correrão atrás de você e te 
alcançarão...” Deuteronômio 28:2

Através da ORAÇÃO e da busca de Deus: “Peçam, e lhes será dado; 
busquem, e encontrarão; batam, e a porta lhes será aberta. Pois todo 
o que pede, recebe; o que busca, encontra; e àquele que bate, a porta 
será aberta.” Lucas 11:9-10

O que significa ter paz?
É aquela certeza e confi ança que temos no fundo do coração. Não importam as 
circunstâncias, podemos sempre confi ar no poder, na Palavra e no caráter de Deus. 

A ansiedade é o oposto da paz. Ela nos impede de viver e agir normalmente. A 
ansiedade se baseia no medo do futuro, do fracasso, das perdas, de coisas ruins 
acontecerem ou se repetirem. A ansiedade e o medo tiram a nossa paz. 

Como receber a paz de Deus?
É preciso CRER em Suas promessas – Ele é o Deus que não pode 
mentir. Suas promessas não falham.
É preciso ORAR a Deus, confi ando que Ele ouve e responde 
as orações daqueles que se aproximam Dele com um coração 
quebrantado (Isaías 57:14).

Organize a sua vida a partir do que Ele ensina em Sua Palavra. 
Então as coisas começarão a caminhar bem tanto para você como 
para a sua casa. 

Que tipo de cura precisamos receber?
A alma fi ca ferida por palavras e atitudes de outras pessoas, experiências ruins, traumas, 
relacionamentos quebrados e rejeição. A alma fi ca cheia de dores.

Existe cura total para o corpo, a alma e o espírito.
A cura que precisamos vem pela libertação do pecado, mediante o arrependimento e a 
fé em Jesus. Nosso espírito nasce de novo e o Espírito de Deus vem habitar dentro de 
nós. 

Como recebemos a cura?
“Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou 
sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos 
sarados.” Isaías 53:4-5

Recebemos a cura e a paz crendo que Jesus LEVOU na cruz todas as enfermidades 
(do corpo) e dores (da alma). Ele sofreu e pagou o preço dos nossos 
pecados. Tomamos posse da cura pela fé. Do mesmo modo que 
Ele perdoou TODOS os pecados, Ele também sara TODAS as 
enfermidades. Jesus fez uma obra completa. Ele veio para nos dar uma 
vida abundante (João 10:10). 

Por que precisamos de perdão?
Primeiro, porque vivemos debaixo de condenação e culpa por causa dos nossos 
pecados. Vivemos tentando consertar o passado, acumulando frustrações, tristezas e 
amarguras. Precisamos do perdão de Deus para sermos livres disso (Efésios 2:4-10).

Em segundo lugar, porque também precisamos perdoar os nossos ofensores para 
termos uma vida livre e não carregarmos pesos no coração. Eu não consigo perdoar 
de verdade, a menos que já tenha experimentado o perdão de Deus. 

A quem e como devemos perdoar?
A todos os que nos ofenderam, mesmo que não nos peçam perdão. Perdoar é 
uma decisão baseada no fato de que nós fomos perdoados totalmente e, por 
isso, podemos e devemos perdoar os nossos ofensores. E se reconhecermos que 
pecamos contra alguém, devemos pedir perdão (Mateus 18:21-22 e Colossenses 3:13).

Como receber o perdão de Deus?
Reconhecendo onde falhamos, sem justifi car os nossos atos. Indo a Deus 
em oração com coração sincero. CONFESSAR o pecado e RECEBER o 
perdão que já foi concedido por Deus. E pedir sabedoria para não errar 
mais nas áreas onde vínhamos falhando (João 8:10-11).

Você não está sozinho! 
Você tem uma família – a família de Deus!
Não andamos mais sem destino, como exilados, ou sem rumo na vida. Não é 
maravilhoso? Agora, este Reino de fé é a nossa casa, nossa própria terra. Não somos 
mais estrangeiros, nem gente estranha para Deus. Pertencemos ao Reino de Deus com 
todos os direitos e deveres que um bom discípulo de Cristo tem.

Deus está construindo uma casa formada por pessoas que foram transformadas.
Ele usou os apóstolos e os profetas como fundação dessa casa.
Agora Ele quer usar você, colocando-o como uma pedra viva na 
construção do Seu santo templo. Fomos incluídos como parte da 
morada de Deus. E Ele habita nesta casa (Efésios 2:19-22).

Por que Deus deseja ser chamado de Pai por nós?
Ao nos criar, Deus planejava ter uma família com muitos fi lhos semelhantes ao Seu 
fi lho Jesus. Ele queria quer ter uma comunhão contínua com cada um. 

“Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus ele também separou a 
fi m de se tornarem parecidos com o seu Filho. Ele fez isso para que o Filho fosse o 
primeiro entre muitos irmãos.” Romanos 8:28-29

Como nos tornamos filhos de Deus?
Através do novo nascimento. É preciso nascer de novo. Nascer de novo é 
experimentar, PELA FÉ e ARREPENDIMENTO DE PECADOS, a morte da velha 
vida juntamente com Cristo na cruz (Romanos 6:6). Também é uma experiência de 
ressurreição junto com Cristo para uma nova vida (Efésios 2:4-7).

Ao nascer de novo, recebemos um novo espírito e um novo coração (Ezequiel 36:26-27). 
Depois disso, o Espírito Santo passa a viver dentro de nós. 

“E, porque vocês são fi lhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao 
coração de vocês, e ele clama: Aba, Pai. Assim, você já não é mais 
escravo, mas fi lho; e, por ser fi lho, Deus também o tornou herdeiro.” 
Gálatas 4:6-7 



E assim com confi ança
ousemos dizer: O Senhor
é o meu ajudador,
e não temerei o que me
possa fazer o homem.
Hebreus 13.6

Tu é s bondoso e perdoador, 
Senhor, rico em graça para 
com todos os que te invocam.
Salmo 86:5

Não andem ansiosos por coisa 
alguma, mas em tudo, pela oração 
e súplicas, e com ação de graças, 
apresentem seus pedidos a Deus. 
E a paz de Deus, que excede 
todo o entendimento, guardará o 
coração e a mente de vocês em 
Cristo Jesus.
Filipenses 4:6-7

Vejam como é grande o amor 
que o Pai nos concedeu: sermos 
chamados fi lhos de Deus, o que 
de fato somos! 
1 Jo 3:1

Mas Deus prova o seu próprio 
amor para conosco pelo fato 
de ter Cristo morrido por nós, 
sendo nós ainda pecadores.
Romanos 5:8

Ele é o que perdoa todas as 
tuas iniquidades, que sara 
todas as tuas enfermidades.
Salmos 103:3

Aquele que nem mesmo a seu 
próprio Filho poupou, antes o 
entregou por todos nós, como 
nos não dará também com ele 
todas as coisas?
Romanos 8:32

Portanto, vocês não são mais 
estrangeiros nem visitantes. 
Agora vocês são cidadãos que 
pertencem ao povo de Deus e 
são membros da família dele. 
Efésios 2:19

Deus é...

Deus é...

Deus é...

Deus é...

Deus é...

Deus é...

Deus é...

Venha fazer parte desta

Nós já amamos muito você!
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