
IGREJA BATISTA CENTRAL DE BELO HORIZONTE

Nesse estudo iremos refletir sobre a nossa identidade em Deus. Para sermos completos, felizes temos que ter 
certeza do amor de Deus para conosco e de sua infinita graça. Por isso, depois de reconhecermos quem nós somos 
e o nosso valor diante de Deus, terminamos a série falando do amor Dele por nós. Receber o amor de Deus irá 
mudar a sua trajetória de vida.

INTRODUÇÃO: 

PERGUNTAS AO GRUPO:

a) Você já se sentiu sozinho, achando que não era amado por ninguém?

b) Você já teve a experiência de se sentir amado por Deus?

Todo indivíduo busca na sua essência ser amado, o grande problema é que muitos apoiam o amor em outras 
pessoas ou esperam que ele venha de alguém. No entanto, quando conhecemos a Deus somos tomados pelo seu 
amor, isso acontece de forma gratuita e de uma maneira tão inexplicável que ele se exala aonde vamos. 

DESENVOLVIMENTO:

LEIA JOÃO 3:16 – NVI: 

“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.”

Quando lemos e refletimos nessa passagem, conseguimos perceber que o amor de Deus por nós é incondicional, 
ou seja, não varia de acordo com as circunstâncias. Muitos de nós dificilmente daria um bem de valor, como 
um relógio, um carro ou uma casa em favor do outro. Agora imagine entregar um ente querido, como um filho 
para salvar outra pessoa. Deus não poupa esforços para nos amar, mas isso só será vivido em plenitude se nós 
permitirmos que esse amor entre em nossas vidas. O próprio Jesus nos aconselha a não “fugirmos” do seu amor: 

“Como o Pai me amou, assim eu os amei; permaneçam no meu amor.” João 15:9 - NVI

CONCLUSÃO:

O amor de Deus é o que transforma a nossa vida, o que nos tira do pecado e da escravidão do mundo. Não tenha 
medo de se entregar a esse amor, vá viver o melhor de Deus para a sua vida e exale o bom perfume Dele.

“O Senhor se agrada daqueles que o adoram e confiam no seu amor.” Salmo 147:11 – CEV.

“Assim, permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor.” 1Coríntios 
13:13 – NVI.

SÉRIE: A VERDADEIRA IDENTIDADE: 
DEUS ME AMA!
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