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Que você conheça o amor pleno de Deus por nós e 
como somos importantes para Ele. Tenha fé de que 
Ele está sempre ao seu lado, e vivencie Sua alegria. 
Você pode aprender mais sobre Deus, Seu amor pela 
humanidade e Seu plano para sua vida na Bíblia.

Jesus quer ter uma relação pessoal conosco e Se tornar 
uma parte concreta de nossas vidas, agora e para 
sempre. Ele está à porta de nossos corações, esperando 
que O convidemos para entrar. (Veja Apocalipse 3:20.)

Para isso, faça com sinceridade a seguinte oração:

Jesus, por favor, perdoe-me por todos os meus pecados. 
Acredito que Você morreu por mim. Abro a porta do meu 
coração e O convido a entrar na minha vida. Por favor, 
encha-me com Seu amor, com o Espírito Santo, ajude-me 
a conhecê-lO e guie-me no caminho da verdade. Amém.
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A vida é dura, sem sombra de dúvida. Mas há 
alguém a quem podemos recorrer quando 
precisarmos de um amigo e que estará conosco 

em todos os momentos. 

A Bíblia O descreve como homem de dores, e 
experimentado no sofrimento (Isaías 53:3)—alguém que 
suportou a maior de todas as aflições, que entende a 
pior dor física e emocional. Ele é tudo que buscamos 
em um amigo, confidente, guia, professor e mentor. 
Estou falando de Jesus Cristo, o Filho de Deus. 

A Bíblia diz que “Deus é amor” (1 João 4:8), e 
Seu amor é infinito e incondicional.—Maior que a 
montanha mais alta e mais profundo que o oceano. É 
onipresente, arrebatador e a tudo envolve! Está muito 
além da nossa compreensão.

Para que possamos vivenciar Seu amor incomparável, 
Deus mandou Seu Filho à terra para viver como 
nós e passar pelo que passamos, com uma diferença 
importante: Jesus era humano, mas também Deus. 

Sua missão na terra terminou quando sofreu uma 
morte excruciante na cruz, ressurgiu dos mortos e 
retornou ao Seu Pai no céu. Jesus estava disposto ao 
sacrifício supremo de morrer por nós, assumindo 

nossos pecados e nos livrando da condenação. Fez isso 
para sermos perdoados e aprendermos como é grande o 
amor que Ele e o Pai tem por nós. 

“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” (João 3:16).

Jesus nos conhece intimamente, sabe nosso nome, 
todos nossos problemas, dores e quer nos ajudar. Se 
Lhe pedirmos, Ele caminhará ao nosso lado em todas 
as dificuldades, desafios, problemas, perdas e tragédias. 
Aconteça o que acontecer, podemos vivenciar o 
conforto e amor que Ele nos dá.

Se abrirmos o coração para Ele e O tornarmos uma 
parte importante de nossas vidas, Ele nos guiará. Por 
piores que sejam as dificuldades, sabemos que Ele está 
sempre pronto para nos ajudar. Nem sempre Deus nos 
poupa dos pesares, mas pode nos ajudar com cada um 
que venhamos a enfrentar.

Após andarmos com Ele nesta vida, seguiremos ao Seu 
lado na próxima, no Céu! Iremos para o mais belo lugar 
que existe, viveremos eternamente em paz e alegria. O 
amor e a justiça reinarão, não sofreremos, nem seremos 
injustiçados e não haverá mais miséria.
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