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O AMOR DE DEUS
João 3:16 e 17 Vs. 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”. 17 “Porquanto Deus enviou o Seu Filho 
ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele.”

Vivemos em um tempo de muitos interesses... Uma sociedade que estão sempre disposta a ganhar algo, sempre 
pensando em levar vantagens eu seus relacionamentos.
As vezes observo que algumas pessoas são simpáticas, ou melhor, se esforça para ser simpáticas apenas para 
vender um produto, cumprir uma meta, pedir algo emprestado, e coisas deste tipo!
A verdade é: DEUS TE AMA! Como pode ser isto provado? A Biblia diz, que DEUS Amou de TAL 
MANEIRA, Esta “TAL” maneira é de cunho EXAGERADO. Deus te amou tanto, mais tanto, mais tanto tanto 
tanto, Que pegou o melhor que tinha nos céus e Ofertou, doou, entregou a você!

Agora note, geralmente o amor é duas vias, geralmente fazemos “ofertas” e doações por algo que sabemos que 
vai ter retorno. As Empresas hoje doa para instituições de caridade, muitas não pelo amor de doar e sim por ter 
abatimentos e impostos... Você ve programas arrecadando valores de doações, ai aparece a empresa tal, o jogador 
tal doando fortunas, e então nosso coração diz.: Nossa como ele é bonzinho, na verdade existem um interesse por 
traz daquilo, ou melhor, eu vou “investir” para poder ganhar mais... Mais o TEU DEUS é Diferente!

Deus AMOU o MUNDO, o que isso quer dizer? Que ele nos AMOU sendo sós ainda pessoas não merecedoras 
de ser amadas... Não precisou DEUS esperar você vir até ele, ELE TE AMA ASSIM! Olha o que diz Efésios 2 
:2Em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, 
do espírito que agora opera nos filhos da desobediência; 3Entre os quais todos nós também antes 
andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos; e éramos por 
natureza filhos da ira, como os outros também. 4Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu 
muito amor com que nos amou,

A verdade é, DEUS TE AMA! Observe a sua Vida... observe o que DEUS já fez por você, por sua família, 
filhos. Não quero com isto dizer que DEUS está jogando em sua cara o que já FEZ, pelo contrário. ELE Fez por 
amar você, e acreditar que um dia você o enxergasse e começasse a AMAR ele também!

Você pode não ser Amado em lugar algum... Quem sabe você te sentido falta do AMOR, do CARINHO, do 
CUIDADO... As vezes as pessoas dizem; minha mãe não me ama, meu pai não me ama, meu irmão, minha irmã, 
minha filha, ninguém me ama! Na verdade é porque está faltando aceitar o amor de DEUS! Ele pode preencher 
todo este “buraco” este vazio, da ausência do amor! Não queira que estas pessoas de a você aquilo que só DEUS 
pode DAR! É como você entrar em uma FARMÁCIA e desejar que ela tenha Carne para vender! Carne, é no 
açougue, remédio é na farmácia, frutas na Quitanda/Sacolão , E AMOR É EM DEUS!

Receba o Amor de DEUS, em sua vida, DEIXA ELE preencher você! Te digo que você transbordará em outras 
vidas... Já viu que tem pessoas que transbordam de AMOR? Porque eles estão próximos do AMOR de DEUS. 

Existem muitas pessoas que precisam do amor de DEUS... Vamos INUNDAR a todos com o AMOR! Leia: 1 
João 4:9-12 Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco: que Deus enviou seu Filho unigênito ao 
mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que 
ele nos amou a nós, e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos 
amou, também nòs devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus; se nos amamos uns aos 
outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. (VERSICULO 16) E nós conhecemos, e cremos 
no amor que Deus nos tem. Deus é amor; e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. 1 João 4:16

Que DEUS seja Honrado, Louvado e Adorado por Você, Não va embora sem antes deixar seu nome e 
telefone, porque aqui tem pessoas que te ama!

No amor do Eterno, Adão Brasileiro
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