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QUE AMOR É ESSE? (Jo.3.16). 

Alguém conhece algum ato de grande misericórdia, sem ser o de Jesus? 

Por mais que a história tenha grandes atos, ninguém, jamais conseguirá 

se igualar a Jesus. 

Jesus é a maior expressão de amor que existe. 

Por mais que tentarmos nunca conseguiremos ser idênticos à Ele. Jesus 

criou o amor, Ele é o amor, e Jesus pôs em prática este amor, ninguém 

nem Paulo fez o que Ele fez. Todos os personagens, histórias, a Bíblia 

em geral te levam pra Ele JESUS. 

Jo.3.16 - Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu 

Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas 

tenha a vida eterna. 

Essa é a melhor e mais profunda referência da Bíblia, se você não sabe 

nada da Bíblia, comece por aqui. E se você sabe tudo da Bíblia, volte 

para este texto. 

 Porque – Esta é uma afirmação ou uma resposta que responde à 

grandes perguntas, tais como, por que estou aqui? Por que me 

resgatou? Porque preciso fazer a vontade de Deus? 

Dentre muitos que foram chamados, nós fomos os escolhidos, 

porque Ele me ama. 

 Deus – Um ser divino, ser sobrenatural. Quem é Ele pra você? O 

que significa hoje para nós? Precisamos entender que Ele criou 

todas as coisas “Cl1:16 - Porque nele foram criadas todas as 

coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam 
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tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. 

Tudo foi criado por ele e para ele” .  

E tudo está ao seu domínio, Ele é tudo. 

 Amou de tal maneira – Te amou tanto, que quebrou qualquer 

barreira, de uma forma que ninguém por mais apaixonado que 

seja irá te amar. Um amor incomparável. 

Não é um amor de qualquer jeito, fingido, bruto ou falado. Ninguém 

pode medir. 

 Amou o mundo – Ele me ama, ama você, e ama as pessoas 

perdidas no mundo, sem exceções, sem preconceitos. Isto revela 

o coração de Deus, a expressão de amor pela humanidade e por 

cada ser que respira. 

Todos estão ao alcance deste amor. 

 Deu seu único filho – O Senhor deu o seu melhor, não foi anjos, 

nem ouro, nem sacrifício de animais.  

Um pai nunca permite entregar seu filho à morte, Ele permitiu. 

(1Jo.4.19) - Nós o amamos a ele porque ele nos amou primeiro. 

Ele deu o seu melhor e por isso precisamos dar o melhor para Ele. 

Receber à Jesus é a melhor decisão da vida e a maior oferta é sua vida 

à Ele. Em nenhum momento há festa no céu, a não ser quando um 

pecador se arrepende.Lc.15.10. 

 Todo aquele que nele crer – Você tem que confiar de todo o 

coração, pode estar sendo difícil, mais creia. 
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Não são obras ou talentos, origens ou bens a diferença é 

determinada por nossa crença. 

É mais fácil crermos se tivermos comunhão com Jesus, você só dá 

credito a quem você conhece.  

O Senhor quer nos dar uma experiência sobrenatural que só virá se 

crermos. 

Temos que ter a total confiança de que o Senhor é capaz de nos 

salvar, mudar a nossa história. Se não for Ele quem será?  

 Não pereça – Está relacionada à morte eterna. A pior situação do 

ser - humano não é a morte física e sim o inferno. A intenção de 

Deus é que todos sejam salvos, só vai pro inferno quem rejeitar à 

salvação “Mc.16.16 - Quem crer e for batizado será salvo; mas 

quem não crer será condenado”. 

Essa decisão, precisa ser tomada hoje, grandes são as oportunidades 

de Deus para nós. 

 Tenha a vida eterna - Uma vida pra sempre com Jesus, que 

começa aqui e se estende até a eternidade, onde não haverá 

pecado, demônios, tribulação. Um lugar onde reinaremos com 

Ele.  

1Tm.2.44 - Que quer que todos os homens se salvem, e venham ao 

conhecimento da verdade. 

Se já temos vivido momentos de glória sem vê-Lo, imagine quando nos 

encontrarmos com Ele.  
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O prazer desta vida e da porvir, é estar com Jesus. 

Conclusão: 

Esse amor nos leva pra perto do Pai. 

Tem que haver um profundo interesse em buscá-Lo. 

As coisas que fazemos pra Deus não tem que ser por obrigação, não 

pode ser um peso e sim por paixão, amor, um desejo de agradá-Lo. 

Os poucos minutos na presença de Deus têm que ser os melhores 

momentos do dia. 

Será que você consegue entender: um pai que te ama, e que só quer 

que você esteja com Ele para sempre, a começar por hoje. AMÉM. 

Se o Senhor tem nos dado o seu melhor porque não retribuir da 

mesma forma, ou pelo menos tentar. 

 

 

 


