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Introdução



Ocorre na esfera da 
Trindade 

1º Movimento do Amor: 



Amados, amemo-nos uns 
aos outros, pois o amor 

procede de Deus. Aquele 
que ama é nascido de Deus 

e conhece a Deus. 
1Jo 4.7



Quem não ama não 
conhece a Deus, 

porque Deus é amor. 
1Jo 4.8



Ocorre na esfera da Trindade

Trindade

1º Movimento do Amor



Também disse Deus: Façamos o 
homem à nossa imagem, conforme a 
nossa semelhança; tenha ele domínio 
sobre os peixes do mar, sobre as aves 

dos céus, sobre os animais 
domésticos, sobre toda a terra e sobre 

todos os répteis que rastejam pela 
terra.

Gn 1.26



Ouve, Israel, o 
SENHOR, nosso 
Deus, é o único 

SENHOR. 
Dt 6.4



E eu rogarei ao Pai, e ele 
vos dará outro 

Consolador, a fim de que 
esteja para sempre 

convosco,
Jo 14.16



Ocorre na esfera da Trindade

Relacionamento
glorioso

1º Movimento do Amor



e, agora, glorifica-me, ó 
Pai, contigo mesmo, com 
a glória que eu tive junto 
de ti, antes que houvesse 

mundo.
Jo 17.5



Deus enviou Seu 
Filho

2º Movimento do Amor 



Foi assim que Deus 
manifestou o seu amor entre 

nós: enviou o seu Filho 
Unigênito ao mundo, para 
que pudéssemos viver por 

meio dele.
1Jo 4.9



Nisto consiste o amor: não 
em que nós tenhamos amado 
a Deus, mas em que ele nos 

amou e enviou seu Filho 
como propiciação pelos 

nossos pecados.
1Jo 4.10



Deus enviou Seu Filho

Enviou o Filho

2º Movimento do Amor 



Deus enviou Seu Filho

Propiciação

2º Movimento do Amor 



Aperfeiçoamos entre 
nós 

3º Movimento do Amor: 



Aperfeiçoamos entre nós 

Gerados por Deus

3º Movimento do Amor



Amados, amemo-nos uns 
aos outros, pois o amor 

procede de Deus. Aquele 
que ama é nascido de Deus 

e conhece a Deus.
1Jo 4.7



Quem não ama não 
conhece a Deus, 

porque Deus é amor 

1Jo 4.8



Aperfeiçoamos entre nós 

Dever de Amar

3º Movimento do Amor:



Amados, visto que 
Deus assim nos amou, 
nós também devemos 

amar-nos uns aos 
outros.

1Jo 4.11



Aperfeiçoamos entre nós 

Amor aperfeiçoado

3º Movimento do Amor:



Ninguém jamais viu a Deus; 
se nos amarmos uns aos 

outros, Deus permanece em 
nós, e o seu amor está 
aperfeiçoado em nós.

1Jo 4.12



Ninguém jamais viu a 
Deus; o Deus unigênito, 
que está no seio do Pai, 

é quem o revelou. 
Jo 1.18



Conclusão:: 
Completando o amor


