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1

O amor eterno de Deus

David Howard, um missionário na América Latina, certa vez 
encontrou-se com o presidente Figueres, da Costa Rica. Depois 
daquela reunião, sempre que seus caminhos se cruzavam o presidente 
cumprimentava David pelo nome. Para ele era uma grande emoção 
ser conhecido e chamado pelo nome por alguém tão importante.

Alguma vez você já parou para pensar sobre a estatura de Deus, 
quando diz: “Eu conheço você. Eu lhe amo”? Uma coisa é ser chamado 
pelo nome pelo presidente de um país. Mas, e pelo Deus do universo? 
É esse Deus da criação que diz: “Eu conheço você. E mais do que 
conhecer você, eu lhe amo tanto que vou fazer tudo o que puder para 
atender suas necessidades mais profundas”.

DISCUSSÃO EM GRUPO: Como você sabe quando alguém 
realmente o ama?

REFLEXÃO PESSOAL: Como você se sente quando é pro-
fundamente amado por alguém? 

Neste estudo, vamos refletir sobre o que é estar seguro do amor 
eterno de Deus. Leia Romanos 8.1-17.
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1. Como Paulo descreve nossa condição quando vivíamos segundo 
nossa natureza pecaminosa (v. 5-8)? 

2. O que Deus fez por nós mesmo enquanto estávamos nessa condição 
terrível (v. 1-4,9-11,13-17)? 

3. O que significa para você poder chamar Deus de Abba, que quer 
dizer “Pai querido” (v. 15)? 

4. Como você vive a liberdade da condenação que o amor de Deus 
traz? 

Como isso é diferente ou semelhante à liberdade que você tem ex-
perimentado proveniente do amor humano? 
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