
Existem muitas coisas grandiosas e profundas na terra, porém, 
existe algo maior, e que tem a ver comigo e com você: O amor 
eterno de Deus.  
 
Esse amor é manifestado na pessoa bendita do Senhor Jesus 
Cristo, o filho de Deus. 

 
 

Jesus, a Expressão Exata do Amor de Deus 
 

“Por esta razão dobro os meus joelhos perante o Pai,  
do qual toda família nos céus e na terra toma o nome,  

para que, segundo as riquezas da sua glória,  
vos conceda que sejais robustecidos com poder pelo seu 

Espírito no homem interior;  
que Cristo habite pela fé nos vossos corações,  

a fim de que, estando arraigados e fundados em amor,  
possais compreender, com todos os santos,  

qual seja a largura, e o comprimento, e a altura, e a 
profundidade, e conhecer o amor de Cristo,  

que excede todo o entendimento,  
para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus. 
Ora, àquele que é poderoso para fazer tudo muito mais 

abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, 
segundo o poder que em nós opera,  

a esse seja glória na igreja e em Cristo Jesus,  
por todas as gerações, para todo o sempre. Amém.” 

(Ef 3.14-21) 
 
Algumas verdades precisamos aprender sobre o amor de Deus: 
 
I – O amor de Deus, é um amor além do nosso entendimento 
 
1. Um amor capaz de doar a própria vida por nós – Rm 5.7,8 
Porque dificilmente haverá quem morra por um justo; pois 
poderá ser que pelo homem bondoso alguém ouse morrer. Mas 
Deus dá prova do seu amor para conosco, em que, quando 
éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. 
 
2. Um amor capaz de nos receber como filhos amados – Jo 1.12 - 
Mas, a todos quantos o receberam, aos que crêem no seu 
nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus; 
 
3. Um amor capaz de nos perdoar e nos purificar de todos os 
nossos pecados 1Jo 1.9 - Se confessarmos os nossos pecados, 
ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de 
toda injustiça. 
 



4. Um amor capaz de nos transformar em uma nova pessoa – 2 Co 
5.17 -  Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é; as 
coisas velhas já passaram; eis que tudo se fez novo. 
 
 
II – O amor de Deus, é um amor que precisa ser correspondido 
 
Quando começamos a corresponder a Deus, demonstrado gratidão 
por tudo, começamos a trilhar o caminho que nos levará ao 
entendimento perfeito. 
 
Podemos corresponder corretamente o amor de Deus de algumas 
maneiras: 
 
1. Obedecendo a Sua Palavra  
Jo 15.7-10 - Se vós permanecerdes em mim, e as minhas 
palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos 
será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto; e 
assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, assim 
também eu vos amei; permanecei no meu amor. Se guardardes 
os meus mandamentos, permanecereis no meu amor; do 
mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu 
Pai, e permaneço no seu amor. 
 
Tudo começa com a Palavra de Deus. Toda mudança em nosso 
caráter, em nossos valores, em nossa visão em relação ao próximo, 
em nosso procedimento e atitudes. 
 
2. Amando-nos uns aos outros – Jo 15.12 - O meu mandamento é 
este: Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. 
 
O modo como Jesus nos ama é o modelo a ser seguido, pois, 
envolve sacrifício, cuidado, perdão, dedicação, ensino, paciência, 
sabedoria, etc...  
 
3. Tendo comunhão com Ele pela oração – Jr 29.12,13 - Pois eu 
bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o 
Senhor; planos de paz, e não de mal, para vos dar um futuro e 
uma esperança. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e 
eu vos ouvirei. Buscar-me-eis, e me achareis, quando me 
buscardes de todo o vosso coração. 
 
A Palavra é a semente que Deus planta em nosso coração, mas é a 
oração constante que rega essa semente. E o fruto, são as nossas 
experiências com o Espírito Santo. Andando com Ele e trabalhando 
lado a lado.   
 



4. Trabalhando na obra de Deus – Jo 15.4 - Permanecei em mim, 
e eu permanecerei em vós; como a vara de si mesma não pode 
dar fruto, se não permanecer na videira, assim também vós, se 
não permanecerdes em mim. 
  
Ao desfrutarmos da presença do Espírito de Deus, teimosamente 

somos constrangidos a realizar o trabalho que Cristo começou e 

nos comissionou: Ganhar almas, fazer discípulos, levantar novos 

obreiros. 

 

Conclusão: O Senhor Jesus é a expressão exata do amor do Pai. 

Por isso devemos adorá-lo, servi-lo com gratidão e alegria e sempre 

compartilha-lo com todas as pessoas. 

“Porque estou certo de que, nem a morte, nem a vida, nem 

anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, 

nem potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem 

qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, 

que está em Cristo Jesus nosso Senhor”. (Rm 8.38,39) 

 
Ao não crente: Este amor está a sua disposição. 1 Jo 4.9 - Nisto se 
manifestou o amor de Deus para conosco: em que Deus enviou seu 
Filho unigênito ao mundo, para que por meio dele vivamos. 
 

Ao crente: Tenho certeza que você já provou deste amor. Agora é 
hora de corresponde-lo como deve ser feito e compartilhá-lo com 
outros. 


