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Amor Sem Limites 

 
 

O amor de Deus não se limita ao tempo. A própria natureza de Deus - eternamente Pai, Filho e  
Espírito - é amor.  
 
O amor de Deus não se limita a um lugar. " Se eu subir aos céus, lá estás; se eu fizer a minha cama 
na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, 
mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá."(Salmo 139:8-10 NVI).  
 
O amor de Deus não se limita a circunstâncias ameaçadoras. "...nem morte nem vida, nem anjos 
nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem 
profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que 
está em Cristo Jesus, nosso Senhor." (Romanos 8:38-39 NVI).  
 
O amor de Deus não se limita a gênero, raça, economia ou condições sociais, morais e 
espirituais.  
"Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho Unigênito, para que todo o que nele crer não 
pereça, mas tenha a vida eterna." (João 3:16 NVI). 

 
 

‘Mas Deus demonstra seu amor por nós: Cristo morreu em nosso favor 
quando ainda éramos pecadores.’  (Romanos 5:8). 

 
E então oramos… 

Adoração 
Ficamos admirados enquanto tentamos compreender a imensidão do amor de Deus. Como Charles 
Wesley escreveu: 

 
 



Incomparável tanto amor, 
Por mim morreu o Salvador! 
  
O trono e a glória o Rei deixou 
E Se vestiu de humilhação; 
As honras todas desprezou, 
Mas revelou-nos compaixão; 
Para remir o pecador, 
Ao mundo veio o Salvador. 

 
(Cântico nº 63 – Charles Wesley) 

  
Agradecimento 
Damos graças que somos abraçados pelo amor de Deus.  
Damos graças por aqueles que nos apontaram na direção de Deus. 
 
Intercessão  
Oramos para que todos possam beber da bondade de Deus que satisfaz. 
Oramos especialmente para aqueles que não sentem que são dignos da atenção amorosa de Deus. 
 
 

Do oeste e do leste milhares virão 
E no reino de Deus sentarão; 
Multidões de remidos de cada nação, 
Sim, no reino de Deus sentarão. 
Ninguém perguntará quem são, 
Pois vestes brancas usarão; 
Do oeste e do leste milhares virão 
E no reino de Deus sentarão. 
 
Do oeste e do leste milhares virão 
E no reino de Deus sentarão; 
Pelo Pai recebidos, benditos serão 
E no reino de Deus sentarão. 
As raças todas se unirão, 
Suas cores não importarão; 
Do oeste e do leste milhares virão 
E no reino de Deus sentarão. 
 

(Cântico nº  446 – John Gowans)  
  
 
Confissão 
Oramos por perdão se temos impedido alguém de ouvir a respeito de Jesus, de vê-Lo, ou de aceitar o Seu 
amor. Oramos para que nos tornemos testemunhas engajadas do amor infinito de Deus. 


