


E nós conhecemos, e cremos no 
amor de Deus que nos tem. 

Deus é amor; e quem está em 
amor está em Deus, e Deus 

nele.” I João 4:16  
  
 



A pregação do Amor de Deus, por ser a primeira em 
uma série de estudos, tem a finalidade de levar novo 
cristão ao conhecimento mais aprofundado sobre a 

pessoa de Deus. Sendo três, sempre existiram, nunca 
foram feitos, sempre unânimes entre si e que por 

amor cria o mundo e os homens. 

 
 

INTRODUÇÃO 



Ao mesmo tempo, permite que o ouvinte tenha a 
experiência com o Deus de Amor, rompendo com a 
ideia de um Deus castigador ou mesmo distante dos 

homens. O conceito de criação deve trazer uma 
mentalidade nova a respeito de si mesmo, como ser 
criado e amado por Deus, o sentido de escolha do 

Criador em nos criar da maneira que somos 
certamente é o Amor.  

 
 



 TÓPICOS DO MÓDULO:  
 

>> O que é o amor? 
>> A origem de tudo 
>> Deus é amor 
>> O dilema  
>> Deus sempre quis ter uma grande família 
>> Conclusão 



 

ENTÃO, VAMOS 
ENTENDER UM 
POUCO MAIS SOBRE O 
AMOR DO PAI... 



 



 
(do latim amore) é uma emoção ou sentimento que 
leva uma pessoa a desejar o bem a outra pessoa. É 
viver por alguém, é a necessidade de se doar.  Não 
existe razão de ter ou sentir o amor se não houver 

uma outra pessoa.  

 

DICIONÁRIO 



1 Coríntio 13:1-13 – NVI 
 

 ”Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino 
que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os 

mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver 
amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para 
ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso. 
Não inveja, não se vangloria não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses, não 

se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com 
a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece; mas as 

profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte 
conhecemos e em parte profetizamos; quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito 

desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e 
raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de 

menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho; mas, então, 
veremos face a face. Agora conheço em parte; então, conhecerei plenamente, da mesma 
forma com que sou plenamente conhecido. Assim, permanecem agora estes três: a fé, a 

esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor.” 

é  maior que todos os dons  



AMAR é viver  
por ALGUÉM,  

é a NECESSIDADE 
de se DOAR.   

Resumindo...  



 



No início de tudo, 
existia Deus. 



 

vídeo 



Mas, qual o motivo de ser a 
própria expressão do amor, 

se não for para se doar? 



“A terra, entretanto, era sem 
forma e vazia. A escuridão cobria 
o mar que envolvia toda a terra, e 
o Espírito de Deus se movia sobre 

a face das águas.” 
 

 GENESIS 1:2 | Bíblia King James Atualizada 



 “A terra era sem forma e vazia; e 
havia trevas sobre a face do 

abismo, mas o Espírito de Deus 
pairava sobre a face das águas.” 

 
João Ferreira de Almeida Atualizada  

 



 A resposta a essa questão é 
simples e profunda: 
o Espírito Santo pairava sobre 
a face das águas porque não 
haviam pessoas como você e 
eu para Ele habitar.  
 



 Deus é amor 



 

“Amados, amemos uns aos outros, pois o amor 
procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus 
e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a 
Deus, porque Deus é amor.”  
1 João 4:7-8 
 
 

http://www.bibliaon.com/versiculo/1_joao_4_7-8/
http://www.bibliaon.com/versiculo/1_joao_4_7-8/
http://www.bibliaon.com/versiculo/1_joao_4_7-8/


“Nós amamos porque 
ele nos amou primeiro.”  

1 João 4:19  



E O AMOR É 

A ORIGEM DE 
TODAS AS 

COISAS.  

 



 

O DILEMA 



 

O DILEMA 

O universo foi formado através da palavra do 
nosso Deus (Genesis 1:3 “Haja Luz ...”), a 
ciência usa a expressão “Leis”, o Universo foi 
criado através das leis. Isso significa que ao 
criar as leis, automaticamente criaria a 
quebra de cada uma delas e 
consequentemente o resultado de tudo isso.  
 



 
Sendo Deus oniciente Ele sabia de 
tudo mesmo antes de criar a 
humanidade.  
Ele era conhecedor das limitações e 
mazelas dos homens, sabia dos 
desastres, pessoas com deficiências 
que nasceriam e etc.  



 
E a pergunta é: 
por que criar? 



 Criando o bem, 
 automaticamente nasceria  
o mal. Podemos definir de 
 forma simplificada cada 

sentimento:  
 



 

É quando eu começo 
a viver para alguém.  

 

O BEM:  



 
O MAL E MAU 
Viver para si só  
(Egoísmo – raiz de 
 todos os males) 
 
Mal – Sentimento  
Mau – Prática  



 

Se só existe VOCÊ, VOCÊ não existe 
para ALGUÉM ou melhor não 

existe para NINGUÉM.. 



 
Não criando a humanidade Ele acabaria 
com todos os possíveis males, mas Ele não 
teria uma família. Por exemplo, podemos 
retratar a jornada de um espermatozoide 
até o momento da fecundação, são 
necessários muitos humanos em 
potencial, para que apenas um chegue ao 
seu destino final, muitos morrem para 
que um receba vida.  
 



 

Romanos 5:8 
“Mas Deus prova o seu amor  
para conosco, em que Cristo morreu 
por nós, sendo nós ainda pecadores.” 
 



 
Mesmo sendo limitados  
E falhos o Senhor decide  
nos criar por AMOR.  
 
O AMOR INCONDICIONAL. 
 



DEUS SEMPRE QUIS TER UMA 

 



 

SER A PRÓPRIA EXPRESSÃO DO AMOR 

SE DOAR? 
 



DEUS CRIA O HOMEM A SUA 
IMAGEM E SEMELHANÇA  
 

Então disse Deus: "Façamos o homem à nossa imagem,  
conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do 
mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a 
terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao 
chão".  Criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o 
criou;  homem e mulher os criou. (GÊNESIS 1:26,27) 
  
 



DEUS DECLARA PARA 
O HOMEM QUE  
NÃO É BOM VIVER SÓ 

(Gênesis 2:18) Versão NVI 
  

“Então o Senhor Deus 
declarou: "Não é bom 

que o homem esteja só; 
farei para ele alguém que 

o auxilie e lhe 
corresponda".  

 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/gn/1/26,27


 
Bíblia King James 
Atualizada 
Então declarou Yahweh, 
o SENHOR: “Não é bom 
que o ser humano viva 
sem a companhia de um 
semelhante; farei para 
ele alguém que o ajude 
e a ele corresponda!” 



 

João Ferreira de 
Almeida Atualizada 
 
Disse mais o 
Senhor Deus: Não é 
bom que o homem 
esteja só; far-lhe-ei 
uma ajudadora que 
lhe seja idônea.   
 



 

Então 
declarou Yahweh, 
o SENHOR: “Não é 
bom que o ser 
humano viva sem 
a companhia de 
um semelhante; 
farei para ele 
alguém que o 
ajude e a ele 
corresponda!”  
 



 
Existe uma frase 
que diz: “Pessoas 
precisam de Deus 
e pessoas 
precisam de 
pessoas”.  
(Ed Renê Kivitiz) 
 



 

Todo homem precisa de Deus, pois fomos criados 
para termos relacionamento com o criador para 
sermos seus amigos. E o ser humano é um ser social, 
tem a necessidade de conviver em sociedade.  
 



 Todos temos incutido dentro de 
nós esse desejo, sentimento ou 
uma consciência sobre a pessoa 
de Deus (alguns dizem 
espiritualidade). Até ateu tem 
raiva, vive para desmentir sua a 
existência de Deus, se não existe 
seria mais simples ignorá-lo.  
 



 

conclusão 



 Deus é amor, e ao nos criar 
quando diz: “Façamos a nossa 
imagem...” Ele compartilha 
conosco alguns de seus 
atributos, a necessidade de se 
doar é um deles. 
 


