
O Grande Amor de Deus por Nós



Deus criou o mundo para que nós  tivéssemos um lugar maravilhoso para morar—com amor e 
felicidade, e em convívio íntimo com Ele. Deus nos quer perto dEle porque nos ama. Ele gosta da 
companhia dos homens, mulheres e crianças que criou.

Eu disse a Deus 
que chamei este de 

macaco.

Tenho certeza 
que Ele gostou!



Mas nós nem sempre obedecemos a 
Deus nem agimos de forma amorosa, 
e pecamos. Pecar é fazer algo que vai 
contra as regras de vida que Deus 
deixou na Bíblia.

A Bíblia diz que todas as pessoas 
pecam. “Porque todos pecaram e 
destituídos estão da glória de Deus”. 
(Romanos 3:23 AA)

Deus disse para não 
comermos esta fruta, mas 
Ele não está aqui agora.

O Gil nem  
vai perceber se eu 

pegar o carro 
dele.



Deus é amor, e 
o amor é uma 
manifestação 
de Deus em 
nossa vida. 
Quando somos 
desamorosos ou 
ofendemos os 
outros, ou quando 
não obedecemos 
às regras de 
Deus para 
vivermos da forma 
certa, estamos 
pecando contra 
Deus e os outros. 
É o nosso pecado 
que nos afasta de 
Deus.

Provavelmente,  
Deus está bravo 

comigo e não quer 
ficar perto de mim 
porque eu peguei o 

carrinho do Gil.

PEcADo



Deus ama muito cada um de 
nós. Ele não quer estar longe de 
ninguém. Para nos mostrar o Seu 
amor, há dois mil anos Ele enviou o 
Seu Filho unigênito, Jesus, à terra, 
para nos salvar de nossos pecados 
e aproximar mais dEle.

“Porque Deus amou tanto o mundo 
que deu o Seu Filho unigênito, 
para que todo que nEle crer não 
pereça, mas tenha vida eterna” 
(João 3:16 AA)



Jesus sempre foi obediente a Deus, e fez tudo em amor. Durante sua vida na Terra, Jesus mostrou um exemplo 
da forma amorosa como quer que Seu povo viva. Apesar de Jesus ser humano como você e eu, a Bíblia diz em 
Hebreus 4:15 que, sendo o Filho de Deus, havia uma diferença importante, pois Jesus nunca pecou.

A Bíblia diz “[Jesus] compreende as nossas fraquezas, visto que Ele teve as mesmas tentações que nós 
temos, ainda que Ele nunca cedeu a elas nem pecou” (Hebreus 4:15 BV).

Eu também estou com  
muita fome, mas vamos  

perguntar para não pegarmos 
nada que não seja nosso.



Você pode ler nos Evangelhos como Jesus deu Sua vida pelos nossos pecados, e depois voltou a viver. 

o plano de Deus era que Jesus desse 
Sua vida para pagar pelos nossos 
pecados, e depois fosse ressuscitado 
dos mortos para viver de novo. 

Ao pagar o preço da morte pelos nossos 
pecados, e vencer a morte, Jesus nos 
salvou deles e nos deu a vida eterna.  

(Ver Mateus 26–28; Marcos 14:43–16:20; Lucas 22:39–24:53; e João 18–20.) 



Apesar de às vezes pecarmos, agora podemos ficar perto de Deus, se agradecermos a Jesus por 
ter morrido pelos nossos pecados. Quando pecamos, podemos pedir perdão pelos nossos erros e 
nos esforçarmos para fazer melhor. 

como Jesus deu a Sua vida por nós, para um dia, depois desta vida terrena, nós vivermos para sempre 
uma vida celestial com Jesus e nossos entes queridos para sempre.

E obrigado,  
querido Deus, por nos 

ter dado Seu Filho 
unigênito por nós!

Obrigado, Jesus, 
por morrer pelos 
meus pecados, 

para Eu poder ficar 
junto de Você.

Estou muito feliz 
de ter morrido por 
você, porque isso 

o trouxe para mais 
perto de Mim. 

Apesar de ter doído muito  
ver Jesus morrer na cruz, estou 

agradecido por Ele ter feito isto, porque 
agora posso desfrutar do seu amor  

e de tê-la perto de Mim.
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Independente de quem você 
seja ou de onde se encontre 
neste mundo, se tiver Jesus no 
coração, pode ter o Seu amor 
e salvação. Jesus tem um amor 
incrível por cada um de nós!


