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Eu pertenço ao meu 
amado, e ele me 

deseja.

Cânticos 2:10-13



O meu amado falou e me 
disse: Levante-se, minha 
querida, minha bela, e 

venha comigo.

Cânticos 2:10-13



Veja! O inverno passou; as 
chuvas acabaram e já se 

foram. 
Aparecem flores sobre a 

terra, e chegou o tempo de

Cânticos 2:10-13



cantar; já se ouve em nossa 
terra o arrulhar dos 

pombos. 
A figueira produz os 

primeiros frutos;

Cânticos 2:10-13



as vinhas florescem e 
espalham sua fragrância. 
Levante-se, venha, minha 

querida; minha bela, venha 
comigo.

Cânticos 2:10-13



Ou vocês acham que é sem 
razão que a Escritura diz 
que o Espírito que ele fez 
habitar em nós tem fortes 

ciúmes?

Tiago 4:5



Como uma enorme onda 
Quebrando sobre mim 

Vindo rapido ao meu encontro 
Seu amor é feroz 
Como um furacão 

Que eu não posso escapar 
Rasgando através da atmosfera 

Seu amor é feroz

JesusCulture - Fierce



Vão aprender o que significa 
isto: ‘Desejo misericórdia, 
não sacrifícios’. Pois eu não 

vim chamar justos, mas 
pecadores".

Mateus 9:13



Pois, no íntimo do meu ser 
tenho prazer na lei de Deus; 
mas vejo outra lei atuando nos 

membros do meu corpo, 
guerreando contra a lei da 

minha mente,

Romanos 7:21-24



tornando-me prisioneiro da lei 
do pecado que atua em meus 

membros. 
Miserável homem eu que sou! 
Quem me libertará do corpo 

sujeito a esta morte?

Romanos 7:21-24



para que Cristo habite em 
seus corações mediante a 
fé; e oro para que vocês, 
arraigados e alicerçados 

em amor,

Efésios 3:17-19



possam, juntamente com 
todos os santos, 

compreender a largura, o 
comprimento, a altura e a 

profundidade,

Efésios 3:17-19



e conhecer o amor de 
Cristo que excede todo 
conhecimento, para que 

vocês sejam cheios de toda 
a plenitude de Deus.

Efésios 3:17-19





Quem não ama não 
conhece a Deus, porque 

Deus é amor.

I  João 4:8



Deus Pai 
Amante Originador

Filho 
Expressão do 
Amor

Espírito  
Atividade do Amor



Pois vocês não receberam um 
espírito que os escravize para 

novamente temer, mas 
receberam o Espírito que os 

adota como filhos, por meio do 
qual clamamos:

Romanos 8:15



Abba, Pai!



Amor

União



Assim conhecemos o amor que 
Deus tem por nós e confiamos 
nesse amor. Deus é amor. Todo 
aquele que permanece no amor 
permanece em Deus, e Deus 

nele.

I João 4:16



Identidade
Qualidade
Amor



Fui crucificado com Cristo. 
Assim, já não sou eu quem vive, 
mas Cristo vive em mim. A vida 
que agora vivo no corpo, vivo-a 
pela fé no filho de Deus, que 

me amou e se entregou por mim.

Gálatas 2:20


