


AMOR DE DEUS

Rm 8 : 24 a 39

ESTE TEXTO NOS MOSTRA;

O QUANTO DEUS ESTA DO NOSSO LADO

O QUANTO DEUS NOS AMA 

O QUANTO HÁ FAVOR DE DEUS PARA NÓS

E QUE SOMOS VITORIOSOS



Vs 26 Quando ouvimos o evangelho e cremos nele, somos 

ligados com o Espírito de Deus (Efésios 1:13-14)

E o Espírito de Deus é aquele que nos acompanha, sendo 

também o nosso consolador (João 16:7), e como ele nos 

acompanha na caminhada cristã, conhece nossas 

dificuldades e fraquezas.

Os filhos de Deus não tem expectativas de vitória, nós temos 

garantia de vitória

Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, a nossa 

vitória ja foi conquistada na cruz.

Nós não somos vencedores porque somos fortes somos 

vencedores apesar de sermos fracos.



Ex. de fraquezas:

- Fisica, envelhecimento, dores, enfermidade;

- Emocional, Angustia, tristeza. depressão;

- Moral, postura integra como mentira, ser correto perante

a lei, não vou cometer mais tal erro, mas voltou a fazê-lo.

" O bem que quero fazer esse eu não faço, mas o mal

que não quero fazer esse eu faço"

Mas apesar de sermos fracos Deus não nos abandona, o

Espírito nos assiste em nossas fraquezas, Ele carrega

nosso fardo.



Mas então em que consiste nossa fraqueza muitas vezes?

Em não sabermos orar como convém, somos fracos a esse 

ponto, não sabemos o que é melhor para nós.

Mas Deus sabe o que é melhor, por isso na maioria das 

vezes não nos dá o que pedimos e sim o que Ele sabe que 

é melhor para nós, Deus dá o excelente.

Vs 26 Temos um intercessor, o Espírito Santo que intercede 

por nós com gemidos inexprimíveis, de forma intensa, de 

sobremaneira, eficazmente.



Vs 28 O plano sábio de Deus para nossa vida.

"Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem

daqueles que amam a Deus“

Paulo não esta dizendo aqui que todas as coisas que

acontece serão boas aos nossos olhos, vamos enfrentar

lutas, problemas, aflições, enfermidade, mortes, injustiças,

etc... (história de José)

Mas Deus transforma tudo isso em bem na sua vida, as

rédeas estão nas mãos de Deus nada sai do controle Dele.



Não existe por acaso, foi sorte, existe propósito de Deus

em todos os acontecimento em todas as coisas, boas ou

ruins.

" E até os cabelos de sua cabeça estão todos contados"

(Lc. 12:7)

Se você ama a Deus todas as coisas cooperam para o

seu bem.

As vezes você não esta compreendendo o que Deus está

fazendo? Então você pode compreender a Deus, assim

como Jó.



Vs 30 Somos predestinados a imagem e semelhança de

Jesus e esse é o grande projeto de Deus e não as riquezas

desse mundo que pode estar dentro da sua ideologia de

vida “ de se dar bem”

Não é só levar você para a glória mas transformarmos a

imagem e o caráter do Rei da glória.

Deus já nos justificou através de Jesus Cristo, então aquilo

que você não consegue fazer Deus ja fez por você, Jesus

na Cruz foi nosso fiador e foi lançado sobre Ele todo o

nosso pecado (nossa dívida).

“ Aquele que crer em mim está justificado”.



Vs 31e 32 Independente do que tenhamos que passar, 

temos a confiança que Deus estará conosco e então não 

precisamos nos preocupar, mesmo que alguém possa 

querer vir contra nós.

Pois a grandeza do amor de Deus é provada por ele ter 

dado o seu próprio Filho, para que nós pudéssemos ser 

livres dos nossos pecados que nos separavam Dele

(Isaías 59:2).

E por esta graça é que receberemos com Cristo todas as 

coisas, sendo seus coerdeiros.



Por isso nada pode nos separar do amor de Cristo, nem

tribulação, angústias, perseguições, fome, nudez, perigo ou

espada. Pois o amor de Deus foi derramado em nossos

corações (Romanos 5:5), e este amor de Deus em nós,

nos leva a sofrer por Cristo, por amor de Cristo e de seu

evangelho implantado em nós.

Paulo também usa um Salmo para ilustrar isso, dizendo 

que somos como ovelhas sendo levados para o matadouro 

(Salmos44:22).



Em todos essas coisas somos mais que 

vencedores, pois temos o amor de Cristo em 

nós.

E por isso nem a morte, nem a vida, nem anjos, 

nem principados, nem as coisas do presente, 

nem do porvir, nem poderes, alturas, nem 

profundidade, nem qualquer outra criatura 

poderá nos separar do amor de Deus, que esta 

em Cristo Jesus, nosso Senhor.


