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JOÃO 3:16-21
“Porque 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. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que
condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem
crê nele não é condenado; mas quem não crê já está condenado,
porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação
é esta: Que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do
que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o
mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam
reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as
suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus”.

O DEUS QUE AMA OS HOMENS COM AMOR
INCORRIGÍVEL
• “Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o
mundo, o amor do Pai não está nele”. 1 João 2:15
• “Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é
inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do
mundo constitui-se inimigo de Deus”.Tiago 4:4
• “Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a
concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do
mundo”. 1 João 2:16
• “Sabemos que somos de Deus, e que todo o mundo está no
maligno”. 1 João 5:19

O DEUS QUE AMA OS HOMENS COM
AMOR INCORRIGÍVEL
“Ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do
dia; e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre
as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão, e disse-lhe: Onde
estás?” Gênesis 3:8,9
“Mas, quanto mais os chamavam, mais se iam da minha face; sacrificavam
a baalins, e queimavam incenso às imagens de escultura.Todavia, eu ensinei
a andar a Efraim; tomando-os pelos seus braços, mas não entenderam que
eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, e fui para
eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas, e lhes dei
mantimento”. Oséias 11:2-4

O DEUS QUE AMA OS HOMENS COM
AMOR INCORRIGÍVEL
“E vimos, e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador
do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus,
Deus está nele, e ele em Deus. E nós conhecemos, e cremos no
amor que Deus nos tem. Deus é amor; e quem está em amor está
em Deus, e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para
que no dia do juízo tenhamos confiança; porque, qual ele é,
somos nós também neste mundo”.
1 João 4:14-17

O DEUS QUE AMA OS HOMENS COM
AMOR INCORRIGÍVEL
“Por que se amotinam os gentios, e os povos imaginam coisas
vãs? Os reis da terra se levantam e os governos consultam
juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo:
Rompamos as suas ataduras, e sacudamos de nós as suas cordas”.
“Agora, pois, ó reis, sede prudentes; deixai-vos instruir, juízes da
terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. Beijai
o Filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em
breve se acender a sua ira; bem-aventurados todos aqueles que
nele confiam”. Salmos 2: 1-3; 10-12

O DEUS QUE SALVA OS HOMENS
• “E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua
semente; esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E fez o
Senhor Deus a Adão e à sua mulher túnicas de peles, e os vestiu”.
Gênesis 3:21-15
• “E pelo Espírito foi ao templo e, quando os pais trouxeram o menino
Jesus, para com ele procederem segundo o uso da lei, ele, então, o tomou
em seus braços, e louvou a Deus, e disse: Agora, Senhor, despedes em paz
o teu servo, segundo a tua palavra; pois já os meus olhos viram a tua
salvação, A qual tu preparaste perante a face de todos os povos; Luz
para iluminar as nações, e para glória de teu povo Israel”. Lucas 2:27-32

O DEUS QUE SALVA OS HOMENS
“E ouvi uma grande voz no céu, que dizia: Agora é chegada a
salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu
Cristo; porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o
qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite”.
Apocalipse 12:10

O DEUS QUE DIVIDE SUA ETERNIDADE COM OS
HOMENS
“O SENHOR é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em
verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a
minha alma; guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu
nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não
temeria mal algum, porque tu estás comigo; a tua vara e o teu
cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença
dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice
transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão
todos os dias da minha vida; e habitarei na casa do Senhor por
longos dias.” Salmos 23:1-6

O DEUS QUE DIVIDE SUA ETERNIDADE COM OS
HOMENS
“Graça e paz vos sejam multiplicadas, pelo conhecimento de
Deus, e de Jesus nosso Senhor; Visto como o seu divino poder
nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo
conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e
virtude; pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas
promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza
divina, havendo escapado da corrupção, que pela
concupiscência há no mundo”. - 2 Pedro 1:2-4
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“Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai,
que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o
mundo não nos conhece; porque não o conhece a
ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda
não é manifestado o que havemos de ser. Mas
sabemos que, quando ele se manifestar, seremos
semelhantes a ele; porque assim como é o
veremos”. 2 Pedro 1:2-4
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