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O amor O faz diferente!



Quem eu deveria ser?

� Que as escrituras apresentam o 
homem como criatura de Deus
� Criado diretamente por Deus
� Colocado em posição exaltada

� Que o homem foi feito a imagem e 
semelhança de Deus

� As coisas não são mais assim...



Quem sou eu?

� Morto
�Transgressão
�Pecado

� Culpado por violar a lei de Deus
� Merecedor do inferno
� Separado completamente de Deus



Jovem Rico

Jesus olhou para eles e 
respondeu: Para o 

homem é impossível...

Mateus 19.26



Deus já fez...

Jesus olhou para eles e 
respondeu: Para o homem 

é impossível, mas para 
Deus todas as coisas são 

possíveis
Mateus 19.26
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O amor de Deus



O que significa falar que 
Deus ama com amor agápe?

�Que Ele se doa eternamente 
aos objetos do seu amor

�Que Ele ama 
incondicionalmente

�Que seu amor é eterno
�Que seu amor é constante



“Porque Deus tanto 
amou o mundo...”

João 3.16



“Porque Deus tanto amou o 
mundo que deu o seu 

Filho Unigênito, para que 
todo o que nele crer não 
pereça, mas tenha a vida 

eterna”
João 3.16



Dificilmente haverá alguém 
que morra por um justo, 

embora pelo homem bom 
talvez alguém tenha 
coragem de morrer

Romanos 5.7



Mas Deus demonstra seu 
amor por nós: Cristo 

morreu em nosso favor 
quando ainda éramos 

pecadores
Romanos 5.8
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A graça  e a 
misericórdia de Deus



Definição de termos

�GRAÇA:
�Dar o que não merecemos

�MISERICÓRDIA
�Não dar o que merecemos



Fato

Pois o salário do pecado é
a morte...

Romanos 6.23



Fato

Pois o salário do pecado é
a morte, mas o dom 

gratuitogratuito de Deus é a vida 
eterna em Cristo Jesus, 

nosso Senhor
Romanos 6.23



Fato

Todos pecaram e carecem 
da Glória de Deus...

Romanos 3.23



Fato

Todos pecaram e carecem da 
Glória de Deus, sendo 

justificados gratuitamente 
por sua graça, por meio da 
redenção que há em Cristo 

Jesus
Romanos 3.23



Fato

Já os que se apóiam na prática da 
Lei estão debaixo de maldição, pois 
está escrito: "Maldito todo aquele 

que não persiste em praticar 
todas as coisas escritas no livro 

da Lei”
Gálatas 3.10



Fato

Cristo nos redimiu da 
maldição da Lei quando se 
tornou maldição em nosso 

lugar, pois está escrito: 
"Maldito todo aquele que for 

pendurado num madeiro"
Gálatas 3.13



Fato

Deus tornou pecado
por nós aquele que não 
tinha pecado, para que 
nele nos tornássemos 

justiça de Deus
2Coríntios 5.21
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Acesso a Deus somente
através de Cristo



Só há acesso a Deus por 
meio de Jesus Cristo

"Eu sou o caminho, a 
verdade e a vida. 

Ninguém vem ao Pai, a 
não ser por mim

João 14.6



Só há acesso a Deus por 
meio de Jesus Cristo

Mas agora se manifestou uma 
justiça que provém de Deus, 
independente da Lei, da qual 

testemunham a Lei e os Profetas, 
justiça de Deus mediante a fé em 
Jesus Cristo para todos os que para todos os que 

crêemcrêem
Romanos 3.21-22



Só há acesso a Deus por 
meio de Jesus Cristo

Tendo sido, pois, 
justificados pela fé, temos 
paz com Deus, por meio 
de nosso Senhor Jesus 

Cristo
Romanos 5.1
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Acesso a Deus somente
através de Cristo, por meio
da fé



Só há acesso a Deus por meio 
de Jesus Cristo, por meio da fé

Mas agora se manifestou uma 
justiça que provém de Deus, 
independente da Lei, da qual 

testemunham a Lei e os Profetas, 
justiça de Deus mediante a fé em 
Jesus Cristo para todos os que 

crêem
Romanos 3.21-22



Só há acesso a Deus por meio 
de Jesus Cristo, por meio da fé

Tendo sido, pois, 
justificados pela fé, temos 
paz com Deus, por meio 
de nosso Senhor Jesus 

Cristo
Romanos 5.1



Só há acesso a Deus por meio 
de Jesus Cristo, por meio da fé

Concluímos, pois que o 
homem é justificado 
pela fé, independente 
da obediência à Lei

Romanos 5.1
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Tudo o que você precisa fazer
é crer



Tudo o que você precisa 
fazer é crer

Se você confessar com a 
sua boca que Jesus é Senhor 
e crer em seu coração que 
Deus o ressuscitou dentre os 

mortos, será salvo
Romanos 10.9



Tudo o que você precisa 
fazer é crer

é necessário que o Filho do 
homem seja levantado, para 

que todo o que nele crer 
tenha a vida eterna

João 3.15



Tudo o que você precisa 
fazer é crer

Porque Deus tanto amou o 
mundo que deu o seu Filho 

Unigênito, para que todo o que 
nele crer não pereça, mas

tenha a vida eterna
João 3.16



Tudo o que você precisa 
fazer é crer

Sem fé é impossível
agradar a Deus...

Hebreus 11.6
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Como posso fazer isso?



Comece pela mudança de 
mente

testificando tanto a judeus
como a gregos o 

arrependimento para com 
Deus e a fé em nosso Senhor

Jesus Cristo
Atos 20.21



Idéia da palavra 
arrependimento

�Metanóia:
�Meta = Mudar
�nous = mente
�Converter (mudar de direção)
�Mudar o caminho



Jesus intencionou esse 
objetivo

Eu não vim chamar 
justos, mas 

pecadores ao 
arrependimento

Lucas 5.32



Repercussão Celeste

Eu lhes digo que, da mesma 
forma, haverá mais alegria no 
céu por um pecador que se 

arrepende do que por noventa 
e nove justos que não precisam 

arrepender-se
Lucas 15.7



Arrependimento verdadeiro

Porque a tristeza segundo
Deus produz arrependimento

para a salvação, que a 
ninguém traz pesar; mas a 

tristeza do mundo produz morte
2 Coríntios 7.10



Então deposite sua fé em 
Cristo

testificando tanto a judeus
como a gregos o 

arrependimento para com 
Deus e a fé em nosso
Senhor Jesus Cristo

Atos 20.21



Então deposite sua fé em 
Cristo

A mão do Senhor estava 
com eles, e muitos 

creram e se converteram 
ao Senhor

Atos 11.21
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Como você pode se posicionar
diante disso?



Você tem opções

�REJEITAR

�DECIDIR PENSAR MAIS 
UM POUCO

�ACEITAR


