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                                            O AMOR DE DEUS 
                                              Texto: João 3:16 
 
 
Jesus estava conversando com um homem chamado Nicodemos. Ele era o tipo de pessoa que tinha receio de ser identificado, por 
isso veio se encontrar com Jesus à noite. Mais que os ensinos de Jesus, as ações de Jesus chamaram a sua atenção. Ele queria 
saber se Jesus era o Messias prometido. 
Jesus responde a Nicodemos “Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho Unigênito para que todos que nEle crer 
não pereça mas tenha a vida eterna.  
“MUNDO” aparece na Bíblia em 3 sentidos: 

1) Mundo no sentido NATUREZA.    Salmos 24:1 
Neste texto quando aparece a palavra MUNDO é no sentido de natureza, a geografia do lugar. 
 

2) Mundo no sentido A ESTRUTURA CORROMPIDA PELO PECADO.    1 João 2:15 e 16 
Provoca cobiça “Não ameis o mundo” 
 

3) Mundo no sentido de representar AS PESSOAS, OS SERES HUMANOS. 
Quando Jesus fala com Nicodemos ele menciona MUNDO neste sentido, Jesus está se referido aos seres humanos. Jesus diz: “Deus 
amou o mundo... MUNDO aqui significa pessoas, independente de raça, posição cultural, se é bonito ou feio, se é pobre ou rico .... 
Não importa, Deus simplesmente amou a todos. 
 
 
Como é o AMOR DE DEUS? 
 

1) É um amor incondicional.  O amor incondicional, não impõe qualquer condição. Não importa o tamanho do nosso pecado, 
Deus nos ama. Não importa o que já fizemos de mal, Deus nos ama. Não importa se estamos caídos, ou se somos pessoas 
ruins. Deus sempre nos ama. Deus nos ama tanto que entregou seu Filho para morrer por nós mesmo quando ainda éramos 
pecadores. 
Você consegue identificar um amor incondicional? Qual? 
 

2) É um amor imutável.  O amor de Deus não muda. Não importa o que fazemos ou pensamos. Deus nos ama com um  
grande amor.   Tiago 1:17 
Nós, seres humanos, conseguimos ter um amor imutável? 

 
3) O amor de Deus é eterno.    Jeremias 31:3 

Não há nada que possamos fazer que possa aumentar ou diminuir o amor de Deus por nós. 
 

4) O amor de Deus é sem limites.    João 15:13 
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Você consegue dimensionar o tamanho do “AMOR DE DEUS” por você mesmo? 
Você já viveu alguma experiência onde o “AMOR QUE DEUS”  tem por você ficou claro?   
 

 QUEBRA       
   GELO 
 

5 minutos 

 CÃNTICO 
      5  
minutos 

 ESTUDO 

     45 
minutos 

Este versículo é conhecido como o “coração da Bíblia”. Toda a Bíblia pode 
ser resumida neste versículo. Se a Bíblia se perdesse todo propósito de 
Deus estaria preservado neste versículo. 

 



 
 
Conclusão:         Porque Deus nos ama tanto?   

Não tem resposta. Ele simplesmente ama.  
Precisamos contar a todos desse grande amor. Muitas pessoas sofrem muito, e nem passa por suas cabeças que 
Deus os ama tanto assim. Muitas pessoas estão caminhando a passos largos para o inferno, por não conhecer o 
amor de Deus. 
É de nossa responsabilidade dizer a essas pessoas que eles são amados por Deus, da forma que estudamos aqui. 
O amor de Deus é um amor Incondicional, imutável, eterno e sem limites. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                    
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante essa semana, vamos nos empenhar em falar desse amor para as pessoas. 
Traga um amigo para participar com você da sua célula.  Talvez ele esteja somente 
esperando o seu convite. 
 
 

RECADOS 
IMPORTANTES 

Toda vez que você ver alguém aceitando Jesus na igreja. Vá com a pessoa à frente e 
não perca a oportunidade de convidá-la a participar de sua célula. 
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