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1 SERMÃO

TEMA: Amor.
PROPÓSITO: Motivar a igreja a desenvolver o amor.
TEXTO: “ Como o Pai me amou, também eu vos amei permanecei no meu amor ” (
S.J 15: 9) ARA

TESE: Permanecer no amor de Deus é símbolo de vitória.
INTRODUÇÃO
O amor de Deus é algo que transcende a qualquer coisa que o ser humano possa
imaginar, Deus amou e ama incondicionalmente os seres humanos.
Este tipo de amor deve ser encarado como um passo de sacrifício de Jesus pôr seus
filhos e devemos assim amo-lo por se grande sacrifício em se tornar humano e
compreender as nossas fraquezas e ajudarmos a cada um de nos em nossos
problemas.
Permanecer no amor de Deus é algo que nos ajuda a entende-lo e obedece-lo nos
fazendo crer em sua palavra e crescer no seu amor.

I – O PAI AMOU SEM MEDIDA
A- Deus amou. Porque Deus não dá amor ele é o próprio amor. Deu provas dando
seu filho unigênito pela a humanidade.
B-

Deus criou.

1.Proporcionou vida neste planeta
2. Nos formou sua imagem e semelhança.
C-

Deus mantém.

1.Através de sua misericórdia, que se renova todos os dias, ( La. 3:21 );
2.Através de seus desígnios, ( II Pe. 3:9 ).

II – O FILHO AMOU SEM MEDIDA.
A-

Como o Pai é seu filho também é:

1.
Jesus está em harmonia com os sentimentos do Pai, pois também é Deus, (
S.J 10:30 );
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2.
B-

2. O próprio filho deu sua vida pôr nós.
Jesus se tornou homem.

1.

A vida estava em Jesus e ele se fez carne para nos salvar, ( S.J 1:14 );

2.

Sofreu como homem, não se disfarçou de homem apenas, ( Is. 53: 3 ).

C-

Existia um plano para a salvação.

1.
Ao pecar, Deus morreria para salvar o homem, pois não tem prazer na morte
deste, ( Jer. 33:11 );
2.

O objetivo de Deus é estar sempre conosco.

III – DEVEMOS TAMBÉM AMAR SEM MEDIDAS.
A-

Deus quer que permaneçam em seu amor.

1.

Nos dará a recompensa de vida eterna, ( S.J 15:4 );

2.

Desfrutaremos das bênçãos terrestres.

B-

Ele nos proporcionará vida espiritual viva.

1.

Para poder nos manter firmes até a sua volta;

2.

Para assim darmos frutos ao senhor, na pregação do evangelho.

C-

Herdaremos um novo céu e uma nova terra.

1.
Venceremos o pecado através de sua graça redentora.Teremos uma nova
cidade onde a morte não existirá, nem pranto nem dor de acordo com suas
promessas.
Um jovem certa vez falava acerca de religião com um dos seus orientadores de sua
escola.
Na ocasião ele mencionava que a religião não servia para nada, pois achava que
atrapalhava a vida futura do ser humano.
Quando, porém, seu orientador falou sobre o grande amor de Deus em dar sua vida
pôr nos numa cruz, unicamente para redimir todos do pecado para salvação eterna.
Fonte: Ricardo é o nome deste jovem, que hoje estudo no IAENE em regime de
internato, conversa travada com o preceptor Geovani no mês de Março.

CONCLUSÃO
Analisando o amor de Deus em nos criar a sua imagem e semelhança percebe que
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um dos seus propósitos é restaurar esta imagem perdida pelo pecado.
Para tamanho sacrifício, Jesus se dispôs a fazer esta restauração dando seu
precioso sangue pôr cada um de nos lá na cruz do calvário.
Poderíamos não aceitar este amor, ele nossa convida para fazermos o mínimo que
estar firme em seu amor e assim poder distribuir o mesmo amor.

APELO
Quer você entregar-se hoje nos braços de Jesus, permanecendo firme em seu
infinito amor, ficando disposto a lhe obedecer a todo o momento.
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