SÉRIE BASEADA NO LIVRO: LOUCO AMOR AUTOR: FRANCIS
CHAN
LIÇÃO 2: O QUE É UM LOUCO AMOR ESTUDO DA BÍBLIA:
ROMANOS 8. 38-39
Nosso estudo terá foco na ADORAÇÃO e DISCIPULADO. Entender o Louco
amor de Deus e praticá-lo.
Quebra-gelo: Afinal, o que é o AMOR? Compartilhem suas melhores definições de amor.
Você está conseguindo praticar este amor das definições citadas?
O louco amor tem um foco, e ele não está apontado para você e sim para DEUS e para as PESSOAS de Deus.
PERGUNTA: Quando alguém diz para você: DEUS TE AMA! O que você entende desta expressão? Deus te ama,
mas e daí? O que isso, de fato, significa? Como é acreditar, entender e aceitar o amor de Deus em nossas vidas?
A maneira que nos relacionamos com nosso ambiente cultural, influencia fortemente a maneira como nos
relacionamos com Deus. Então acima de tudo, nunca se esqueça destas duas características do louco amor de
Deus. Ele é:
ABSOLUTO & ILIMITADO. Pense nisto, Deus te ama incondicionalmente e eternamente! Ele decidiu te amar
assim.
Veja 4 fatos que precisamos admitir que prejudicam nosso entendimento da real dimensão do amor de
Deus por nós:
1) A IDEIA DE QUE EU NÃO SOU DESEJADO PELO MEU PAI – Salmo 8.4-5 (Adoração)
Lembra da história do filho pródigo? Lucas 15.21-24 – QUE AMOR DO PAI! A verdade é que somos filhos
que passamos por frustrações com nossos pais. Assim, não temos a idéia do que é ser desejado por um Pai.
Muitos filhos aqui não tiveram pai e outros foram: IGNORADOS, DESPREZADOS, FERIDOS, INJUSTIÇADOS E
PREJUDICADOS PELOS PAIS.
PERGUNTA: Lembre-se de seu pai agora: O que ele fez que te feriu? Você ainda guarda mágoas ou
ressentimentos no coração por causa das atitudes do seu pai? Você já conseguiu perdoá-lo? Hoje, o que ainda é
difícil de aceitar em relação ao seu pai?
A relação que temos com o nosso pai aqui na terra reflete a maneira como nos relacionamos com Deus. Ore
pedindo a Deus que te ajude a perdoar seu pai. Você pode questionar ou duvidar do amor de DEUS Pai para
contigo, todavia você nunca vai deixar de ter a provisão, amor e cuidado dEle por causa do seu
pensamento.
2) O MEDO QUE APRENDI A TER DE DEUS – Isaías 40.22-24
A maioria de nós foi ensinado a fazer a coisas certinhas para Deus, porque assim Ele vai nos amar mais, se
formos bons. Esta concepção errada dEle nos traz culpa e medo. Mas Deus quer ser amado. NÃO TENHA MEDO
DE DEUS! AME-O!
PERGUNTA: Quando você pensa em Deus, qual é o primeiro sentimento? Que Ele está te vigiando, que só
enxerga as coisas feias que você faz? Você se sente seguro ou ameaçado quando pensa em Deus?
3) MINHA IGNORÂNCIA SOBRE A PROFUNDIDADE DA PALAVRA DE DEUS – Jeremias 1:4-5 (Discipulado)
Não tenha medo de não atingir as expectativas do Senhor, Ele já garantiu seu sucesso! Este é o Deus do Louco
Amor, ele nos conhecia antes mesmo de nos criar, e mesmo assim decidiu nos criar. Isto é acreditar na
humanidade do ser humano! ELE NOS ESCOLHEU, SEPAROU E DESIGNOU. ENTÃO DEUS ACREDITA MAIS
EM MIM, DO QUE EU MESMO! Perdemos quando não prestamos atenção devida ao que a Bíblia diz acerca de
nós mesmos. Romanos 8. 28-30
PERGUNTA: O que você está fazendo hoje, se encaixa dentro da escolha e designação de Deus para sua vida?
Você tem convicção de que suas escolhas levaram em conta o plano de Deus?
Deus está dizendo para você hoje: Não importa sua beleza, dinheiro, família, estudos, seu trabalho... Eu só amo
você!!!
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