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Apresentação

 Amor é o assunto principal da Bíblia e a 

palavra com a qual aprendemos quem é Deus: 

Deus é amor, diz o apóstolo João (1 Jo 4:8). Dos 

textos bíblicos que se referem ao amor divino, o 

mais conhecido é João 3:16. É sobre este texto 

que trata esta série de lições bíblicas, intitulada 

Coração Amarelo: 7 lições sobre o amor. Ela 

tem como objetivo explorar e apresentar sete 

importantes lições sobre o grande amor de 

Deus, descrito pelo apóstolo de Jesus Cristo. Por 

tratar muito sobre o amor em seu evangelho e 

em suas cartas, João é conhecido como o “discí-

pulo do amor” ou o “discípulo amado”.

 Em nossa cultura ocidental, a figura que 

representa o coração simboliza o amor, porque 

entendemos que esse órgão vital do nosso 

corpo alimenta as nossas paixões, os nossos 

sentimentos e que dele se originam as nossas 

intenções, boas ou ruins. Em conversas on-line, o 

emoji do “coração amarelo” faz referência ao 

amor puro, conforme alguns significados 

encontrados na internet:
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 Para falarmos de amor sincero ou perfeito 

amor, não temos um exemplo melhor do que o 

de Jesus, que entregou a sua vida pelas pessoas a 

quem amava: Não existe amor maior do que dar 

a vida por seus amigos (Jo 15:13). Cristo, de fato, 

tinha um “coração amarelo”, um coração puro, 

sincero e sem más intenções. Ele é, sem dúvida, o 

nosso verdadeiro amigo.

 Jesus Cristo morreu em nosso lugar, para que 

nós tivéssemos vida. Deste modo, valorizar a vida 

é uma atitude de gratidão ao Senhor que nos 

abençoou, ao conceder-nos o fôlego, na criação 

(Gn 2:7; Jó 33:4), e o Espírito de vida, na redenção 

(Rm 8:1-2). A vida deve ser entendida como um 

grande presente de Deus, que tanto nos ama 

com seu eterno e perfeito amor.

O coração amarelo significa que é um amor sincero.¹ Um 

coração de ouro. Representa o amor cordial e a pureza do 

coração. Não é muito usado no contexto romântico, mas sim 

para felicidade, amizade e alegria.² Amor puro, de amigos, 

sem rancor; melhores amigos, amizade sem interesse, 

especialmente amoroso.³

1. O significado dos corações e dos emojis de coração. Disponível em:

https://amordepapeis.com.br/significado-dos-coracoes-e-emojis/. Acesso em: 19 de 

agosto de 2020.

2. Emojis de coração. Disponível em:

<https://www.dicionariopopular.com/emojisdecoracao/#:~:text=Cora%C3%A7%C3%

A3o%20amarelo%20%F0%9F%92%9B,para%20felicidade%2C%20amizade%20e%

20alegria>. Acesso em: 19 de agosto de 2020.

3. Coração amarelo. Disponível em:

<https://www.dicionarioinformal.com.br/cora%C3%A7%C3%A3o%20amarelo/>. 

Acesso em: Acesso em: 19 de agosto de 2020. 
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 Estude esta série de lições bíblicas com a sua 

turma; aprenda mais sobre o assunto e compar-

tilhe o amor do Pai com seus amigos e familiares. 

Seja você também um bom amigo de “coração 

amarelo”, que ama e vive o evangelho de Cristo. 

Que o grande amor de Deus, a maravilhosa graça 

de Jesus e a bendita comunhão do Espírito 

Santo sejam sobre a sua vida. 

Luis Cesar Galvão Camargo
Líder do Ministério de Crianças e Adolescentes da

Convenção Geral das Igrejas Adventistas da Promessa
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...  o mundo de tal maneira que deu Deus amou

o seu Filho unigênito, para que todo aquele que 

nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 

(João 3:16 – grifo nosso)

TEXTO-BASE:

 João 3:16 é o mais conhecido trecho da Bíblia. 

Segundo Lutero, este versículo é “O evangelho 

em miniatura”. Ele tem razão! João 3:16 resume a 

mensagem principal da Bíblia Sagrada e do 

evangelho. Logo de início, sem rodeios, temos 

uma das mais poderosas e confortantes afirma-

ções, para todas as pessoas, de todos os lugares e 

de todas as épocas: Deus amou.

MCA - Ministério de Crianças e Adolescentes da Igreja Adventista da Promessa

A A fontefonte
do do amoramor

Lição 01

Pense bem!
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Conheça
o amor

 A fala de Jesus, em João 3:16, faz parte de uma 

conversa com um homem chamado Nicode-

mus. Este personagem bíblico teve o privilégio 

de ouvir essas palavras quando foram pronunci-

adas. Neste texto, Cristo deixa claro que a fonte 

do plano de redenção é o amor de Deus. Isso é 

incrível, porque esse amor é algo que nós, seres 

humanos, não merecíamos nem merecemos 

(Rm 5:8). De acordo com a Bíblia, por causa da 

desobediência de Adão e Eva, todo ser humano 

nasce com uma natureza corrupta; está sob a 

condenação do pecado e é alvo da ira de Deus (Ef 

2:1-3; Jo 3:36). Nada podíamos fazer para merecer 

o amor de Deus, mas, mesmo assim, o Senhor 

decidiu nos amar e nos resgatar. Este texto deixa 

clara uma questão sobre o amor de Deus: ele é 

simplesmente inexplicável. João 3:16 apenas 

diz: Deus amou. O versículo não apresenta 

razões; apenas diz: Deus amou. 

CORAÇÃO AMARELO

Lição 01 - A FONTE DO AMOR
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CORAÇÃO AMARELO

 Você já vivenciou alguma situação em que 

teve a impressão de que ninguém se importava, 

realmente, com você, um momento de tanta 

culpa e sentimento de incapacidade para fazer 

algo e merecer o amor de alguém? Pois bem, 

João 3:16 nos ensina que ninguém é tão ruim, tão 

miserável, que não seja alvo do amor de Deus. Na 

eternidade, nosso Senhor decidiu salvar-nos, 

motivado por esse amor. Você é alguém que 

possui muito valor para Deus. Na eternidade, ele 

decidiu amar os não amáveis. Por isso, por mais 

complicadas que sejam as situações, nunca es-

queça: você sempre pode contar com esse amor. 

Que, em todos os dias da sua vida, você consiga 

se enxergar imergido no amor de Deus. Louve ao 

Senhor pelo seu amor inexplicável, seguro e 

ilimitado! Apesar dos pesares, ele nos ama!

Lição 01 - A FONTE DO AMOR
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Experimente
o amor



 Nosso desafio é agradecer a Deus, constante-

mente, pelo seu amor a nós dispensado. Apesar 

dos pesares, ele nos ama! Oremos para que esse 

amor nos ajude a superar os nossos desafios 

diários e nos impulsione a viver para a glória do 

nome dele.

1. Quem foi a pessoa que ouviu, pela primeira vez, as palavras 

de João 3:16? Poderia descrever o cenário em que aconteceu 

essa conversa? Leia Jo 3:1-2.

2. O que a expressão “Deus amou” nos revela sobre a fonte 

de nossa redenção? Isso é algo que lhe traz algum tipo de 

conforto? Baseie-se em Rm 5:8.

3. De acordo com Ef 2:1-3 e Jo 3:36, qual a situação dos seres 

humanos sem a graça de Cristo? Podemos fazer algo para 

merecer o amor de Deus?

4. Leia o item Experimente o amor. O amor de Deus pode nos 

ajudar a superar os sentimentos de inadequação a que todos 

estamos sujeitos?

CORAÇÃO AMARELO

Lição 01 - A FONTE DO AMOR

11

o o amoramorVivaViva



... Deus amou  de tal maneira que deu o mundo

o seu Filho unigênito, para que todo aquele que 

nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 

(Jo 3:16 – grifo nosso)

TEXTO-BASE:

 Quem são as pessoas que você ama? Tente 

fazer uma lista com o máximo de nomes que 

lembrar. Depois, pense: se Deus tivesse uma lista 

das pessoas a quem ele ama, quem seriam elas? 

Que tipo de pessoas são alvos do amor divino? 

Pois bem, nesta lição, estudaremos sobre a 

abrangência do grande amor de Deus, capaz de 

abraçar o mundo inteiro.

MCA - Ministério de Crianças e Adolescentes da Igreja Adventista da Promessa

A A abrangênciaabrangência
do do amoramor

Lição 02

Pense bem!
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Conheça
o amor

 Quando a Bíblia apresenta a palavra “mundo”, 

em João 3:16, está fazendo referência a todas as 

pessoas. Isso significa dizer que Deus amou (e 

ama) os seres humanos de todos os tempos, 

épocas e lugares do planeta. Significa dizer, 

também, que a inexplicável abrangência do seu 

amor não faz distinção de cor, sexo, etnia, idade 

ou classe social.

 Apesar de ter escolhido um povo, na Antiga 

Aliança, o Senhor nunca restringiu o seu amor 

aos judeus, mas sempre agiu em favor da reden-

ção de toda a humanidade, ao longo da história. 

Deus chamou Abraão para que, através dele, 

todas as famílias da terra fossem abençoadas 

(Gn 12:1-3; Gl 3:14). As pessoas do mundo todo 

sempre foram o público-alvo da maravilhosa 

graça e do grande amor de Deus (Rm 5:18; Tt 2:11). 

Nunca alguém ficou de fora.

CORAÇÃO AMARELO

Lição 02 - A ABRANGÊNCIA DO AMOR
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CORAÇÃO AMARELO

 Dividido em cinco continentes, repleto de 

países dos mais diferentes costumes, culturas, 

línguas e dialetos, com quase oito bilhões de 

pessoas, esse é o planeta Terra, criado pelo 

Senhor para habitação dos seres humanos. Entre 

essa multidão de pessoas que o habitam, está 

você, alvo do amor de Deus. É isso mesmo: Deus 

ama muito você! Saiba que, além de universal, o 

amor de Deus é pessoal. Você não é só mais 

um(a) na multidão. O Senhor ama a todos e 

todas, individualmente. Por isso, acreditamos 

que não é por acaso que você está estudando 

esta série de lições. Quando você nem existia, 

Jesus já o(a) amava. Há mais de dois mil anos, ele 

morria por você. Foi por amor que ele se entre-

gou por todos nós, pecadores (Rm 5:8; 1 Jo 4:10).

14

Experimente
o amor

Lição 02 - A ABRANGÊNCIA DO AMOR



 Deus ama você! Acredite nisso e ame-o tam-

bém! Demonstre o seu amor ao Senhor e às 

pessoas à sua volta proclamando a mensagem da 

salvação em Cristo Jesus, que morreu por todos 

nós e nos trouxe vida eterna. Viva e proclame o 

amor de Deus.

1. Quem são as pessoas que você ama? Tente fazer uma lista 

com o máximo de nomes que lembrar.

2. Qual é o significado da expressão “mundo”, em Jo 3:16? O 

que João nos ensina com a frase Deus amou o mundo?

3. Por que podemos afirmar que os israelitas ou hebreus 

não são o único povo amado por Deus? Leia Gn 12:1-3; Gl 3:14, 

e Tt 2:11.

4. Comente a frase “além de universal, o amor de Deus é 

pessoal”. Leia Jr 31:3.

CORAÇÃO AMARELO
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Deus amou o mundo  que deu o de tal maneira

seu Filho unigênito, para que todo aquele que 

nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 

(Jo 3:16 – grifo nosso)

TEXTO-BASE:

 Provavelmente, você já leu algum livro ou 

assistiu a algum filme sobre uma história de amor, 

daquelas que mexem com a gente. Talvez, você 

também já tenha presenciado uma história 

dessas. Mas a história de amor de Deus pela 

humanidade, com toda certeza, é a mais linda que 

alguém pode conhecer. Quando paramos para 

meditar em tudo o que Deus fez e em tudo o que 

aconteceu na cruz, a pergunta natural é: como é 

possível tanto amor a pessoas tão desprezíveis?

MCA - Ministério de Crianças e Adolescentes da Igreja Adventista da Promessa

A A intensidadeintensidade
do do amoramor

Lição 03

Pense bem!
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Conheça
o amor

 Nas lições desta série, já refletimos sobre a 

fonte do amor que nos alcançou (Deus) e sobre 

sua abrangência (o mundo). Nesta lição, o foco 

está na intensidade desse amor (de tal maneira). 

Na língua em que o Novo Testamento foi escrito, 

o foco principal do texto de João 3:16 é mostrar, 

de maneira clara, desde o início, a profundidade 

e a singularidade do amor de Deus. Poderíamos 

parafrasear o texto assim: “Intensamente, incom-

preensivelmente, profundamente, Deus amou o 

mundo!”. Para João, o amor de Deus é tão intenso 

que quase não é possível descrevê-lo em pala-

vras. É um amor que reflete a própria essência de 

Deus, um ser infinito, ilimitado, perfeito, eterno. 

Assim é o amor divino: intenso e imenso, pratica-

mente inconcebível a qualquer mente humana, 

mas perfeitamente possível de ser experimenta-

do e vivido por qualquer pessoa, através de Jesus.

CORAÇÃO AMARELO
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CORAÇÃO AMARELO

 Ao longo da história, a humanidade tem 

experimentado o amor profundo e incom-

preensível de Deus, tão intenso, ao ponto de 

alcançar as pessoas na pior condição espiritual: 

destituídas da glória de Deus (Rm 3:23). Paulo 

escreveu que o amor de Deus transbordou em 

sua vida, mesmo sendo o principal dos pecado-

res (1 Tm 1:15-16). Noutra parte, esse mesmo 

apóstolo também escreveu: Pois o amor de 

Cristo nos constrange (2 Co 5:14). É impossível 

refletirmos sobre esse amor e não nos sentirmos 

constrangidos, comprimidos, encorajados ou 

impelidos a corresponder-lhe! Impulsionados 

por esse amor, vivamos intensamente para 

aquele que por nós morreu e ressuscitou (2 Co 

5:15). Jesus ensinou, certa vez, que quanto mais 

uma pessoa é consciente da gravidade dos seus 

pecados e da graciosidade do perdão divino, 

mais amará a Deus (Lc 7:36-50).

18
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o amor

Lição 03 - A INTENSIDADE DO AMOR



 Não pare de orar, dia a dia, em gratidão ao amor 

“de tal maneira” de Deus pelos pecadores. Seu 

amor é incompreensível, mas real. Viva e desfrute 

desse amor. Além disso, corresponda-lhe, vivendo 

para a glória de Deus.

1. Poderia compartilhar sua experiência com uma história de 

amor que você conheceu num livro, num filme ou na sua 

própria vida?

2. O que a expressão “de tal maneira” nos revela sobre o amor 

de Deus? Comente com base nos comentários anteriores.

3. De acordo com 2 Co 5:15-16 e 1 Tm 1:15-16, o que podemos 

aprender sobre a intensidade do amor de Deus?

4. Leia a história de Lc 7:36-50 e comente sobre o ensino de 

Jesus quanto às pessoas que “mais amam”. Quem são elas?

CORAÇÃO AMARELO

Lição 03 - A INTENSIDADE DO AMOR
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A A provaprova

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. 

(Jo 3:16 – grifo nosso)

TEXTO-BASE:

 Você já ouviu a expressão “morrer de amor”? 

Esta é usada para se referir às pessoas que estão 

apaixonadas, especialmente jovens, na fase do 

namoro. Mas atenção: nesta lição, veremos que 

Jesus não morreu de amor – não no sentido que 

damos a essa expressão −, mas morreu por amor. 

Aprenderemos que a sua entrega na cruz foi a 

maior prova de amor pela humanidade pecadora 

e carente da sua graça e da sua misericórdia. 

Vamos ao estudo!

MCA - Ministério de Crianças e Adolescentes da Igreja Adventista da Promessa

do do amoramor

Lição 04

Pense bem!
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Conheça
o amor

 O sacrifício de Cristo é a prova de que Deus nos 

amou intensamente, incompreensivelmente, 

profundamente, como vimos na última lição. O 

amor de Deus não é teórico, mas prático: Mas 

Deus prova o seu amor para conosco, em que 

Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecado-

res (Rm 5:8). Observe que Paulo, neste texto, e 

João (3:16) tratam da comprovação do amor de 

Deus, quando se referem à morte de Jesus.

 Na cruz, Deus amou o mundo de fato e de 

verdade. Foi ali que o Pai demonstrou sua graça e 

o Filho entregou sua vida por todos nós, os peca-

dores condenados à morte (Lc 19:10; 1 Tm 1:15). A 

crucificação era um castigo terrível, aplicado aos 

piores bandidos, que pagavam por seus delitos 

com a própria vida. Foi assim que o inocente 

Filho de Deus pagou o preço pela nossa salvação 

(Jo 19:30; Rm 6:23; Cl 2:13-14).

CORAÇÃO AMARELO
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CORAÇÃO AMARELO

 O amor real e sacrificial de Deus foi a razão 

pela qual Jesus morreu em nosso lugar, para que 

os nossos pecados fossem perdoados. Essa foi a 

sua missão na Terra, e ele a cumpriu por amor, 

até o fim (Jo 13:1). Agora, importa que nós valori-

zemos tão grande amor. Pense em quanto foi 

doloroso para o Pai entregar o seu Filho à morte e 

no tamanho sofrimento do Filho em enfrentar a 

temível e terrível cruz.

 Se você ainda não fez essa reflexão, é impor-

tante que a faça, pois este é o tema central da 

Bíblia Sagrada: o grande, eterno e perfeito amor 

de Deus, revelado na sua maravilhosa graça, por 

meio do sacrifício de Cristo Jesus; experimenta-

do e vivido através do Espírito Santo, que habita 

no coração dos salvos (1 Pe 1:18-21). A propósito, 

esse será o assunto da próxima lição.

22
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o amor

Lição 04 - A PROVA DO AMOR



 Assim devemos viver o amor de Deus: em 

gratidão, diariamente, pois não há o que possa-

mos fazer para pagar o alto preço pago por Jesus 

Cristo, na cruz. Agradeça sempre! Conheça, experi-

mente e viva o grande amor de Deus.

1. Você já ouviu a expressão “morrer de amor”? Comente com a 

turma o significado popular dessa expressão.

2. Como Deus prova o seu amor pela humanidade? Leia Lc 

19:10; Rm 5:81; Tm 1:15.

3. Comente a frase: “...o inocente Filho de Deus pagou o preço 

pela nossa salvação”. Leia Jo 19:30; Rm 6:23; Cl 2:13-14.

4. Como podemos retribuir o amor de Deus? Leia 1 Pe 1:18-21 e 

comente com a turma.

CORAÇÃO AMARELO
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A A expectativaexpectativa
do do amoramor

Pense bem!

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. 

(Jo 3:16 – grifo nosso)

TEXTO-BASE:

 Sabe aquela sensação que temos quando 

preparamos uma surpresa para alguém de 

quem gostamos? Essa sensação é o que chama-

mos de expectativa. É quando preparamos algo 

especial, para uma pessoa especial, e ficamos 

torcendo para que ela fique feliz. Então, nosso 

Pai celestial também nos deu um grande pre-

sente, e, hoje, nós vamos tratar sobre a reação 

que ele espera de nós.



CORAÇÃO AMARELO
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Lição 05 - A EXPECTATIVA DO AMOR

Conheça
o amor

 Normalmente, quando damos um presente 

a outra pessoa, esperamos que ela estenda as 

mãos para recebê-lo e fique muito feliz. Só isso! 

Assim, quando a Bíblia diz que o Filho único de 

Deus foi dado para todo aquele que nele crê, 

isso significa que só é necessário crer nele para 

recebê-lo. Somente pela fé podemos experi-

mentar Jesus em nossa vida (Jo 3:15, 36).

 A Bíblia ensina também que, sem fé, é impos-

sível agradar a Deus e que o próprio Jesus é o 

autor da nossa fé. Quem deseja aproximar-se de 

Deus precisa crer que ele existe e recompensa 

quem o busca (Hb 11:6, 12:2,6). Como pode 

perceber, você não paga nada por esse presente 

maravilhoso. É de graça! A fé funciona como as 

mãos que se estendem para receber a dádiva 

(Ef 2:10).



CORAÇÃO AMARELO
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Lição 05 - A EXPECTATIVA DO AMOR

 Às vezes, quando somos surpreendidos com 

um presente muito especial, ficamos sem saber 

o que dizer ou até pensando: será que é para 

mim mesmo? Sim, Jesus é o melhor presente 

que você poderia receber em toda a sua vida. Ele 

é bem real! É concedido a qualquer pessoa que 

crer nele. Deus nos ama tanto que nos deu Jesus 

Cristo, seu Filho amado.

 Você não precisa merecer. Confie, em seu 

coração, que Jesus vai morar em sua vida. A 

grande expectativa do amor de Deus é que você 

experimente receber Jesus por fé. Tenha certeza 

de que ele é o presente ideal. Cristo se encaixa 

perfeitamente em suas medidas. Leve-o para 

todos os lugares, compartilhe-o com seus ami-

gos e desfrute da sua presença com entusiasmo. 

Creia: ele é todo seu.

Experimente
o amor



CORAÇÃO AMARELO
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Lição 05 - A EXPECTATIVA DO AMOR

 Você não precisa ter dinheiro, não precisa ter 

fama, nem casa bonita ou um carro legal. Jesus 

pode ser experimentado por meio da fé. Creia 

nele hoje, e ele estará com você, todos os dias de 

sua vida.

1. E aí? Você também fica naquela boa expectativa, quando 

quer ver a alegria de alguém ao receber um presente?

2. O que é necessário para recebermos Jesus em nossa 

vida? Leia Jo 3:15-16 e Hb 11:6.

3. Como podemos experimentar esse maravilhoso presente 

chamado “Jesus”? Leia Rm 1:17 e Gl 2:20.

4. Você conhece alguém que também precisa crer em Jesus? 

Vamos orar por essa pessoa?
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OOpropósitopropósito

Deus amou o mundo de tal maneira que deu o 

seu Filho unigênito, para que todo aquele que 

nele crê , mas tenha a vida eterna. não pereça

(Jo 3:16 – grifo nosso)

TEXTO-BASE:

 Talvez você já tenha se perguntado por que 

tanta dor e aflição no mundo, ou até pensado: 

“Se Deus é amor, por que tantas pessoas sofrem?” 

A verdade é que não fomos criados para sofrer-

mos, morrermos ou sermos destruídos. É exata-

mente o contrário: por amor, Jesus Cristo veio à 

Terra para trazer esperança e redenção aos 

pecadores perdidos. Esse é o assunto desta lição. 

Vamos ao estudo!
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Conheça
o amor

 No português, o verbo “perecer” significa 

“deixar de viver” ou, simplesmente, “morrer”. A 

morte é consequência da rebeldia contra Deus, o 

Senhor. Ainda no princípio da criação, ele disse ao 

primeiro casal que, se lhe desobedecesse, co-

mendo o fruto da árvore proibida, certamente 

morreria (Gn 2:17). Nesse mesmo sentido, Paulo 

afirma, em sua Carta aos Romanos, que o salário 

do pecado é a morte (Rm 6:23). 

 Não é Deus o causador do sofrimento e da 

morte, mas o pecado praticado pela humanida-

de, desde o início. O Criador, na verdade, em seu 

plano glorioso de salvação, decidiu livrar a huma-

nidade da condenação e da morte eterna, por 

meio de Cristo Jesus. Por isso, João afirma: Deus 

enviou o seu Filho ao mundo não para que 

condenasse o mundo, mas para que o mundo 

fosse salvo por ele (Jo 3:17). Ele trouxe salvação.
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 A Bíblia garante que quem está em Cristo 

jamais perecerá: Portanto, agora já não há 

condenação para os que estão em Cristo Jesus, 

porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito 

de vida me libertou da lei do pecado e da morte 

(Rm 8:1-2). Temos essa garantia porque Jesus foi 

vitorioso sobre o pecado (ele nunca pecou) e a 

morte (ele ressuscitou); por isso, é o único capaz 

de nos conceder verdadeira liberdade e vida 

eterna (Jo 8:36; Rm 6:23; Hb 4:15; 1 Pe 2:22).

 Deus nos livrou da morte por causa do seu 

grande amor (Ef 2:4-5). Na verdade, Deus nos 

criou por amor. Seria muito contraditório se ele 

tivesse criado os seres humanos para serem 

destruídos, não acha? Ele nos criou para a vida e 

para a sua glória (Is 43:7). Por isso, se você deseja 

ser livre da morte, confesse seus pecados a Deus, 

creia em Jesus e desfrute da sua salvação. Esse é 

o propósito de Deus para a sua vida.
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 Creia em Jesus e entregue-se a ele, não por 

medo, pressão ou constrangimento, mas por amor, 

em resposta ao que ele fez por você. Cristo morreu 

para salvar a sua vida; por isso, valorize-se. Ele ama 

muito você.

1. Qual é o significado do verbo “perecer”? Comente com a 

turma.

2. Por que há tanto sofrimento e destruição no mundo? 

Quando a morte passou a existir entre os seres humanos? 

Leia Gn 2:17 e Rm 6:23.

3. Qual foi a grande missão de Jesus Cristo em favor da 

humanidade pecadora? Leia Jo 3:17 e Rm 8:1-2.

4. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Leia Is 43:7.
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OOresultado resultado 

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

(Jo 3:16 – grifo nosso)

TEXTO-BASE:

 Pesquisas científicas têm demonstrado que o 

amor faz bem à saúde. Os estudos observaram 

que o amor ajuda a diminuir o estresse, a contro-

lar a pressão, nos deixa mais felizes, aumenta a 

sensação de segurança, ajudando-nos a viver 

mais e melhor.¹ Pois bem, se o amor entre seres 

humanos pecadores nos faz bem, imagine então 

o maravilhoso resultado que o amor de um Deus 

Santo produz naqueles que o experimentam.

1. Disponível em: <https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noticia/2018/07/6-fatos-cientificos-

demonstram-que-o-amor-faz-bem-para-o-nosso-corpo>. Acesso em 13 de out. de 2020
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 Todas as pessoas esperam viver felizes e com 

boa saúde. Sabemos que, infelizmente, nem 

sempre isso é possível, enquanto vivemos sob a 

presença do pecado no mundo. Mas a boa notícia 

é que o amor de Deus nos possibilitou o acesso à 

vida eterna. Essa é uma promessa de Jesus para 

todas as pessoas que creem nele (Jo 6:47; 1 Jo 

2:25). Trata-se de um tipo de vida da melhor 

qualidade possível, uma vida eterna e perfeita. 

 Não se trata apenas de viver para sempre, mas 

de desfrutar de Jesus para sempre. Deus é tão 

extraordinário em seu amor que nos dará a 

alegria de viver ao seu lado, sem jamais experi-

mentar doença, tristeza ou medo. Na eternidade, 

jamais passaremos fome, não sofreremos ne-

nhum tipo de mal e nunca mais iremos chorar a 

morte de alguém. Tudo o que é ruim será passa-

do, e a presença de Deus será a nossa fonte cons-

tante de paz e felicidade (Ap 21:1-4).
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 E então? Você quer provar esse tipo de vida? 

Saiba que ela está disponível para todas as 

pessoas. Não é um presente aos mais inteligen-

tes, mais ricos ou mais bonitos. Qualquer pessoa, 

em qualquer lugar da Terra, pode alcançar a vida 

eterna. Ela é de graça! Não precisamos fazer 

nada, pois Jesus já fez tudo (Ap 21:6). Foi por isto 

que ele morreu na cruz: para que possamos 

trocar a morte eterna pela vida eterna (Jo 5:24). 

 Você não precisa morrer para sempre, mas 

pode viver eternamente com Jesus. Você não 

precisa viver infeliz e com medo, porque o amor 

de Deus lança fora o medo (1 Jo 4:18). Portanto, a 

vida eterna começa aqui e será plenamente 

desfrutada quando Jesus voltar. A vida eterna é 

garantida e começa quando cremos em Cristo 

(Jo 6:47, 54). Coloque agora mesmo sua fé nesse 

amor puro e verdadeiro. A eternidade está a sua 

espera.
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 Você conhece alguém que tem uma vida ruim, 

alguém que vive triste ou revoltado, uma pessoa 

doente ou sofrendo a dor do luto? Que tal levar-

lhes a mensagem do amor de Deus e da vida 

eterna? Leve esperança para o coração das pesso-

as que estão sofrendo. Podemos começar orando 

por elas agora mesmo. Vamos lá? Viva e comparti-

lhe o amor de Deus.

1. Você convive com pessoas que lhe amam? Quem são elas? 

Comente como esse relacionamento lhe faz bem.

2. Leia o tópico “Conheça o amor” e explique o que é a vida 

eterna. Leia também Ap 21:1-4.

3. O que precisamos fazer para experimentar a vida eterna? 

Será que ela é privilégio de algumas pessoas? Leia Jo 5:24 e 

Ap 21:6.

4. A vida eterna só começará quando Jesus voltar? Quando 

poderemos desfrutar dela? Leia Jo 6:47, 54.
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7 LIÇÕES SOBRE O AMOR
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