
ALGUÉM
TE AMA

Jesus quer ter um relacionamento pessoal com você 
e Se tornar uma parte muito real da sua vida aqui e 
agora, e para sempre na eternidade. Para isso, basta 
você pedir a Ele, este maravilhoso Alguém que o 
ama, para entrar em seu coração, e Ele lhe dará uma 
bela e nova vida de amor que durará para sempre.

Querido Jesus, por favor, perdoe-me por todos os meus 
pecados. Eu acredito que Você morreu por mim. Eu 
convido Você a entrar no meu coração e na minha 
vida. Por favor, encha-me com o Seu amor e Espírito 
Santo, ajude-me a conhecê-lO e me guie no caminho da 
verdade. Ajude-me a amar Você, amar os outros e viver 
de acordo com as palavras do seu livro, a Bíblia. Amém.

Se você fez essa oração com sinceridade, Jesus entrou 
em seu coração, porque Ele prometeu fazer isso. Ele 
disse: “Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a 
porta, eu entrarei” (Apocalipse 3:20).

© 2021 Activated
Para saber mais, visite o nosso site https://activated.org/pt/.

ALGUÉM
TE AMA

Jesus quer ter um relacionamento pessoal com você 
e Se tornar uma parte muito real da sua vida aqui e 
agora, e para sempre na eternidade. Para isso, basta 
você pedir a Ele, este maravilhoso Alguém que o 
ama, para entrar em seu coração, e Ele lhe dará uma 
bela e nova vida de amor que durará para sempre.

Querido Jesus, por favor, perdoe-me por todos os meus 
pecados. Eu acredito que Você morreu por mim. Eu 
convido Você a entrar no meu coração e na minha 
vida. Por favor, encha-me com o Seu amor e Espírito 
Santo, ajude-me a conhecê-lO e me guie no caminho da 
verdade. Ajude-me a amar Você, amar os outros e viver 
de acordo com as palavras do seu livro, a Bíblia. Amém.

Se você fez essa oração com sinceridade, Jesus entrou 
em seu coração, porque Ele prometeu fazer isso. Ele 
disse: “Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a 
porta, eu entrarei” (Apocalipse 3:20).

© 2021 Activated
Para saber mais, visite o nosso site https://activated.org/pt/.



Alguém te ama e quer estar contigo,
Podes ter certeza, não é ilusão.

Alguém te ama; mais que um amigo,
E quer viver no seu coração.

Todos nós queremos ser amados e amar 
alguém. Para a maioria de nós, o amor é a 
coisa mais maravilhosa do mundo. Grande 

parte da tristeza que vivenciamos é resultado da falta 
de amor, porque se todos se amassem não existiria 
mais guerra, violência nem pobreza.

Mas, no meio de toda a dor e sofrimento, também 
existe muito amor no mundo, uma vida maravilhosa 
e as belezas da criação que foram colocadas aqui 
por causa do amor de Deus pela humanidade. — A 
grama, as árvores, as flores, os pores do sol, as noites 
estreladas, os magníficos animais e tudo de belo que 
existe na natureza.

Tudo o que é agradável na vida nos foi dado para 
usufruirmos e para nosso benefício, porque Alguém 
nos ama e quer nos ver felizes, quer que amemos e 
sejamos amados, e que tenhamos o suficiente de tudo 
que nos é necessário. Por que então existe tanto ódio 

e violência, tanta tristeza e sofrimento no mundo? 
Por que não pode ser tudo lindo e bom?

No início, Deus criou o mundo para ser assim. Mas 
nós preferimos seguir o nosso caminho em vez do 
caminho de Deus. Nós escolhemos dar preferência 
a nós mesmos e rejeitamos as leis amorosas de Deus 
estabelecidas para a nossa felicidade e prosperidade. 
Esses atos trouxeram o pecado e o sofrimento ao 
mundo, além de nos alienarem do nosso amoroso 
Criador.

Deus deseja nos salvar do pecado e do sofrimento, 
e um dia nos afastar de tudo isso. E ainda agora Ele 
quer nos dar alegria, paz e amor. — Amor por Ele, 
pelos outros e até amor por si próprio. Ele é a fonte 
de todas as coisas boas, o Deus do amor, pois Ele é 
amor (1 João 4:8). Você conhece esse Deus?

Ele enviou o Seu próprio Filho, Jesus, à Terra como 
uma personificação do Seu amor. Durante o tempo 
que viveu entre nós, Jesus foi rejeitado, perseguido e 
crucificado. Mas Ele ressuscitou e ascendeu ao Céu 
para junto do Seu Pai. Imagine, o Filho de Deus 
morreu por você para que você pudesse ter vida eterna! 
Ele morreu para salvá-lo e deseja que você venha a Ele 
e acredite nEle.
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