LOUCO AMOR
“Respondeu Jesus: " ‘Ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de
todo o seu entendimento’. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele:
‘Ame o seu próximo como a si mesmo’”. (Mateus 22.37 a 39)
MARAVILHADO COM UM DEUS QUE NUNCA MUDA!
“Louco Amor” é o tema desta nova série de pregações. Mas, por que este tema? Respondo dizendo que quando perguntaram a Jesus: "... qual é o maior mandamento da Lei?", ele respondeu: "O
amor". Ele ainda disse: "Ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de
todo o seu entendimento". Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele:
"Ame o seu próximo como a si mesmo" (Mt 22:37-39).
Esta primeira abordagem desta Série é fundamental, pois mesmo não se tratando de um “material
novo”, são verdades que precisam nos levar a ter uma visão mais precisa sobre Deus e sobre nós
mesmos.
Convido então você a avaliar sua vida e o seu coração a partir desta Série, quando creio seremos
levados a responder: Estou disposto a viver este Amor? Venha conosco, abra o seu coração e
deixe o Espírito Santo de Deus agir para que você possa experimentar desde “Louco Amor”.
QUEM EU PENSO QUE SOU?
“Fazemos parte de uma cultura que confia mais na tecnologia que na comunidade, uma sociedade
em que as palavras faladas e escritas são gratuitas, excessivas e pouco valorizadas. Nossa cultura
diz que vale tudo; quase não se ouve falar a respeito do TEMOR e do AMOR a Deus. No entanto, a
bíblia diz que o homem sábio se apresenta a Deus sem dizer uma palavra, e permanece em reverência diante dele. Contemplar o Deus invisível pode parecer um esforço inútil, mas Romanos 1:20
nos diz que, por intermédio da criação, podemos ver os atributos invisíveis de Deus. Você já parou
para pensar que Deus criou mais de 350 bilhões de galáxias (e esta é uma estimativa conservadora), diante das quais tantas gerações de pessoas jamais as viram ou mesmo imaginaram existir?
Você acha que Deus criou tudo isso somente para que disséssemos: "Puxa, Deus é mesmo incrivelmente grande? Ou será que Deus desejava que parássemos sinceramente diante dEle e reagíssemos dizendo: "Quem eu penso que sou?" Convidamos você a parar, intimamente orar, e pedir à
Deus que Ele nos permita contemplar a Sua presença e a Sua glória entre nós, enquanto meditamos em Salmos 19.1 a 4.
LOUCO AMOR
“E por isso, por Seu amor, por Sua graça e Seu GRANDE amor por nós que somos chamados a nos
entregar por inteiro a Ele e adorá-lo como o Senhor! Sua arte, a obra de suas mãos e sua criação,
tudo ecoa a mesma verdade: Deus é glorioso. Não há nenhum outro como ele. Ele é o Rei dos reis,
o Início e o Fim, aquele que é, que foi e que há de vir. Sei que você já ouviu isso antes, mas não
quero que você deixe essas verdades a respeito de Deus, lhe escapar. Às vezes, sinto dificuldade
em imaginar a maneira mais apropriada de reagir diante da magnitude de Deus em um mundo inclinado a ignorá-lo ou, no máximo, tolerá-lo. Mas saiba de uma coisa: Deus não deve ser tolerado. Ele
nos chama a adorá-lo, temê-lo e nos entregarmos totalmente, sem reservas, “pois dEle, por Ele e
para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória para sempre! Amém.” Romanos 11.36.
PARE, PENSE E VIVA ESTE “LOUCO AMOR”
Você está preparado para se encontrar com Deus? Se hoje mesmo sua vida findasse, você tem
certeza para onde iria; para a presença de Deus vivendo com Ele eternamente ou passaria a sua
eternidade longe deste GRANDE AMOR?
Romanos 5.8 nos diz: “Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós,
sendo nós ainda pecadores. Você já o recebeu? Você já se rendeu a este AMOR sem par? Você
não deseja fazer isso hoje? Lembre-se: “O maior bem da terra é Deus. E ponto final! O objetivo de
Deus para nossa vida é ele mesmo.” Se entregue a Ele de todo o seu coração e venha conosco
viver este “LOUCO AMOR”!

