
Felicidade no amor 



INTRODUÇÃO 



Os mestres da lei e os 
fariseus trouxeram-lhe 

uma mulher surpreendida 
em adultério. Fizeram-na 

ficar em pé diante de 
todos 

Jo 8.3 



e disseram a Jesus: 
Mestre, esta mulher 
foi surpreendida em 

ato de adultério.  

Jo 8.4 



Na Lei, Moisés nos 
ordena apedrejar 
tais mulheres. E o 
senhor, que diz?  

Jo 8.5 



Visto que continuavam a 
interrogá-lo, ele se levantou 

e lhes disse: Se algum de 
vocês estiver sem pecado, 

seja o primeiro a atirar 
pedra nela.  

Jo 8.7 



Então Jesus pôs-se de 
pé e perguntou-lhe: 
Mulher, onde estão 

eles? Ninguém a 
condenou?  

Jo 8.10 



Ninguém, Senhor, disse 
ela. Declarou Jesus: Eu 

também não a condeno. 
Agora vá e abandone 
sua vida de pecado. 

Jo 8.11 



Ao saber que Jesus estava 
comendo na casa do fariseu, 
certa mulher daquela cidade, 

uma pecadora, trouxe um 
frasco de alabastro com 

perfume,  

Lc 7.37 



e se colocou atrás de Jesus, a 
seus pés. Chorando, começou 

a molhar-lhe os pés com as 
suas lágrimas. Depois os 

enxugou com seus cabelos, 
beijou-os e os ungiu com o 

perfume.  Lc 7.38 



Ao ver isso, o fariseu que o 
havia convidado disse a si 

mesmo: Se este homem fosse 
profeta, saberia quem nele 
está tocando e que tipo de 

mulher ela é: uma pecadora.  
Lc 7.39 



Convidado por um 
dos fariseus para 
jantar, Jesus foi à 

casa dele e reclinou-
se à mesa.  Lc 7.36 



Ao ver isso, o fariseu que o 
havia convidado disse a si 

mesmo: Se este homem fosse 
profeta, saberia quem nele 
está tocando e que tipo de 

mulher ela é: uma pecadora.  
Lc 7.39 



Respondeu-lhe 
Jesus: Simão, tenho 

algo a lhe dizer. Dize, 
Mestre, disse ele. 

Lc 7.40 



Um leproso, 
aproximando-se, adorou-

o de joelhos e disse: 
Senhor, se quiseres, 
podes purificar-me!  

Mt 8.2 



Jesus estendeu a mão, 
tocou nele e disse: 

Quero. Seja purificado! 
Imediatamente ele foi 

purificado da lepra. 
Mt 8.3 



Havia ali um homem 
rico chamado 

Zaqueu, chefe dos 
publicanos.  

Lc 19.2 



Quando Jesus chegou 
àquele lugar, olhou para 
cima e lhe disse: Zaqueu, 

desça depressa. Quero 
ficar em sua casa hoje. 

Lc 19.5 



Um pouco antes da festa da 
Páscoa, sabendo Jesus que havia 

chegado o tempo em que 
deixaria este mundo e iria para o 

Pai, tendo amado os seus que 
estavam no mundo, amou-os até 

o fim. 
Jo 13.1 



Agora que vocês 
sabem estas coisas, 
felizes serão se as 

praticarem. 
Jo 13.17 



1ª  
Razão 

COMO O SENHOR EXPRESSOU 
SEU AMOR? 



1ª  
Razão Lavando-lhes os pés 



assim, levantou-se 
da mesa, tirou sua 

capa e colocou uma 
toalha em volta da 

cintura.  Jo 13.4 



Depois disso, derramou água 
numa bacia e começou a 

lavar os pés dos seus 
discípulos, enxugando-os 

com a toalha que estava em 
sua cintura.  

Jo 13.5 



6 Chegou-se a Simão Pedro, 
que lhe disse: Senhor, vais 
lavar os meus pés?  8 Disse 

Pedro: Não; nunca lavarás os 
meus pés. Jesus respondeu: 
Se eu não os lavar, você não 

terá parte comigo. Jo 13 



1ª  
Razão Não se magoando 



Estava sendo servido o 
jantar, e o diabo já 

havia induzido Judas 
Iscariotes, filho de 

Simão, a trair Jesus.  
Jo 13.2 



Jesus sabia que o Pai 
havia colocado todas as 
coisas debaixo do seu 
poder, e que viera de 

Deus e estava voltando 
para Deus; Jo 13.3 



Depois de dizer isso, Jesus 
perturbou-se em espírito 
e declarou: Digo-lhes que 
certamente um de vocês 

me trairá. 
Jo 13.21 



Então Jesus lhes disse: Ainda 
esta noite todos vocês me 

abandonarão. Pois está 
escrito: Ferirei o pastor, e as 

ovelhas do rebanho serão 
dispersas.  

Mt 26.31 



Pedro perguntou: 
Senhor, por que não 

posso seguir-te agora? 
Darei a minha vida 

por ti!  Jo 13.37 



Então Jesus respondeu: 
Você dará a vida por mim? 
Asseguro-lhe que, antes 

que o galo cante, você me 
negará três vezes!  

Jo 13.38 



1ª  
Razão Agindo a altura 



Respondeu Jesus: Aquele a 
quem eu der este pedaço de 

pão molhado no prato. Então, 
molhando o pedaço de pão, 

deu-o a Judas Iscariotes, filho 
de Simão. 

Jo 13.26 



Mas, depois de 
ressuscitar, irei 

adiante de vocês 
para a Galiléia.    

Mt 26.32 



2ª  
Razão 

QUAL FOI A ORIENTAÇÃO DO 
SENHOR? 



Pois bem, se eu, sendo 
Senhor e Mestre de 

vocês, lavei-lhes os pés, 
vocês também devem 
lavar os pés uns dos 

outros.  Jo 13.14 



Eu lhes dei o 
exemplo, para que 
vocês façam como 

lhes fiz. 
Jo 13.15 



Digo-lhes verdadeiramente 
que nenhum escravo é maior 
do que o seu senhor, como 

também nenhum mensageiro 
é maior do que aquele que o 

enviou.  

Jo 13.16 



Agora que vocês 
sabem estas coisas, 
felizes serão se as 

praticarem. 
Jo 13.17 



2ª  
Razão Ordem 



Um novo mandamento 
lhes dou: Amem-se uns 
aos outros. Como eu os 

amei, vocês devem 
amar-se uns aos outros.  

Jo 13.34 



2ª  
Razão Consequência 



Com isso todos 
saberão que vocês 

são meus discípulos, 
se vocês se amarem 

uns aos outros.  Jo 13 



CONCLUSÃO 



2ª  
Razão Alternativa ao amor 



Agora que vocês 
sabem estas coisas, 
felizes serão se as 

praticarem.  

Jo 13 



2ª  
Razão Aplicação 


