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LIÇÃO 2 – O PONTO DE PARTIDA 
 

Deus gostaria que cada pessoa fosse o seu melhor amigo. Mas Ele jamais forçará qualquer pessoa a este 
relacionamento. Amor tem que ser VOLUNTÁRIO.  

Amor e amizade dependem da existência de dois seres semelhantes. Por este motivo Deus criou o ser 
humano na sua própria imagem e semelhança. 

“Criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou; homem e mulher os criou”. Gênesis 1:27 

Dentre as características em que nós parecemos com Deus, duas são essenciais ao relacionamento de 
amor: COMUNICAÇÃO e LIVRE ARBÍTRIO (liberdade de escolha). 

“O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por 
mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a 

vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo 
determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para 
que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós”. 

Atos 17:24-27.  

“Os céus declaram a glória de Deus; o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia; uma 
noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz. Mas a sua voz ressoa por toda a terra, 

e as suas palavras, até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol”. Salmos 19:1-4 

“Pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos 
claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis;” 

Romanos 1:20 

Resumo do plano de salvação 

1) Deus criou o HOMEM para amá-lo. (Sal. 8:3-5; Ef.1:4-5) 

2) O PECADO nos separa de Deus. (Ef. 2:1-2,12) 

3) O AMOR de Deus é persistente. (Sal. 107:1) 

4) Deus veio ao MUNDO em forma de Jesus para reunir o homem a si mesmo. (Fil.2:8) 

5) Jesus Cristo MORREU para pagar a dívida do homem. (Rom. 8:3-4) 

6) Jesus destruiu a morte quando RESSUSCITOU dentre os mortos. (Rom. 8:11-12) 

7) Eu recebo o Espírito de Deus quando eu CREIO nos fatos e ENTREGO minha vida a Ele para ser meu 
Senhor. (Jo. 1:12 e 14:23) 

Se você tem crido em Jesus, Ele fez algumas promessas para você entre as quais estão três 
importantíssimas: 

Promessa 1 - Ele nunca o ABANDONARÁ. (Hb 13:5b - ... porque Deus mesmo disse: "Nunca o deixarei, nunca 
o abandonarei") 

Promessa 2 - Você nunca será CONDENADO. (Jo. 3:18; Rm 8:1 – “Agora, nenhuma condenação há para os 
que estão em Cristo Jesus”) 

Promessa 3 - O Espírito Santo virá MORAR em você. (Jo. 14:23 - "Se alguém me ama, guardará a minha 
palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada”). 
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