


Como é Deus? Como 
Deus age? Como é o 
caráter de Deus? 
Quais são os métodos 
e o jeito que Deus 
resolveu se relacionar 
conosco?



“Mas agora, assim diz o Senhor que te 
criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: 

Não temas, porque eu te remi; chamei-te 
pelo teu nome, tu és meu” (Is 43:1). 



Quando a Bíblia diz que 
Deus nos ama, quais 
são as metáforas que 

ela usa para o amor de 
Deus? Quais são as 

figuras de linguagem 
que a Bíblia usa para 
melhor entendermos 

 o amor de Deus?



1- Deus é um Pai.

“Ele será um pai para os habitantes de 
Jerusalém e para os moradores de Judá” 

(Is 22:21).

“E lhes serei Pai, e vocês serão meus 
filhos e minhas filhas, diz o Senhor 

Todo-Poderoso” (II Co 6:18).



2-  Deus é um pastor.

“O Senhor é o meu pastor, nada me 
faltará” (Sl 23:1). 

“Como pastor ele cuida de seu rebanho, 
com o braço ajunta os cordeiros e os 
carrega no colo; conduz com cuidado 
 as ovelhas que amamentas suas crias” 

 (Is 40:11). 



2-  Deus é um pastor.

“As minhas ovelhas ouvem a minha voz, 
e eu conheço-as, e elas me seguem; E 
dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de 

perecer, e ninguém as arrebatará da 
minha mão” (Jo 10:27-28).



3-	Deus	é	uma	mãe.

“Será que uma mãe pode esquecer do 
seu bebê que ainda mama e não ter 

compaixão do filho que gerou? Embora 
ela possa se esquecer, eu não me 
esquecerei de você!” (Is 49:15).

“Assim como uma mãe consola seu 
filho, também eu os consolarei” 

(Is 66:13).



4-	Deus	é	um	marido.

“Pois o seu Criador é o seu marido, o 
Senhor dos Exércitos é o seu nome, o 
Santo de Israel é seu Redentor; ele é 

chamado o Deus de toda a terra” 
(Is 54:5).



4-	Deus	é	um	marido.

“Maridos, amem suas mulheres, assim 
como Cristo amou a igreja e entregou-
se a si mesmo por ela para santificá-la, 
tendo-a purificado pelo lavar da água 
mediante a palavra, e apresentá-la a si 

mesmo como igreja gloriosa, sem 
mancha nem ruga ou coisa semelhante, 

mas santa e inculpável” (Ef 5:25-27).



Conclusão
“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. Dessa forma 
o amor está aperfeiçoado entre nós, para que 
no dia do juízo tenhamos confiança, porque 
neste mundo somos como ele. No amor não há 
medo; pelo contrário o perfeito amor expulsa o 
medo, porque o medo supõe castigo. Aquele 
que tem medo não está aperfeiçoado no amor. 
N ó s a m a m o s p o rq u e e l e n o s a m o u 
primeiro”   (I Jo 4:16-19).



Você já experimentou o amor de 
Deus na sua vida?  
Você tem convicção desse amor?  
Você tem se sentido abandonado 
e esquecido por Deus?

Conclusão


