


O SENHOR me disse: Despertarei-lhes um Profeta do meio de seus irmáos, 
como tu [Moisés] ; e porei minhas palavras em sua boca, e elle lhes fallarà 
tudo que eu lhe mandar.

Portanto o Senhor vos dará um sinal ; uma virgem conceberá, e parirá hum 
filho, e seu nome chamará Immanüel. (Este nome significa “Deus está 
conosco”.)

Mas você, ó Belém Efrata, é apenas uma pequena vila entre todo o povo 
de Judá. E, no entanto, um governante de Israel, cujas origens são do 
passado distante, sairá de você em meu favor. Ele se levantará para 
conduzir seu rebanho com a força do Senhor e a majestade do nome do 
Senhor, seu Deus. Então seu povo viverá tranquilo, pois ele será exaltado 
em todo o mundo e será a fonte de paz. (Deuteronômio 18:17-18, Isaías 
7:14, Miqueias 5:2-3,4-5, NVT)

Dia 1



“Aqui está o meu servo, é a ele que eu apoio. Ele é o meu escolhido,    
que me enche de alegria. Dei-lhe o meu Espírito para trazer justiça 
às nações. Não discutirá nem gritará, nem tentará ser ouvido nas 
ruas. Não quebrará a cana esmagada, nem apagará a vela que está 
fraca.     Ele fará sempre justiça. Ele não ficará fraco nem será 
esmagado até que estabeleça a justiça na terra e ensine nações 
distantes”.

Assim falou o SENHOR Deus, que criou e estendeu os céus; que 
formou a terra e tudo o que ela produz; que deu a respiração às 
pessoas que nela habitam e vida a todos os que andam sobre ela. 
“Eu, o SENHOR, chamei você para fazer justiça e levo você pela 
mão. Protegi você e o nomeei para ser o mediador da aliança com o 
povo,     para ser a luz das nações, para abrir os olhos dos cegos, e 
para tirar da cadeia os presos. Você irá tirar da prisão os que vivem 
na escuridão. (Isaías 42:1-7, VFL)

Dia 2



Enquanto olhava, apareceram alguns tronos e o Ancião venerável1 se 
sentou no seu trono. Sua roupa era branca como a neve; seu cabelo era 
branco como a lã pura. Seu trono era de fogo, e as chamas eram as suas 
rodas. Um rio de chamas corria diante dele. Milhares o serviam, milhões 
estavam na sua frente. Parecia que um juízo estava prestes a começar, e 
os livros foram abertos.

Eu continuava com estas visões durante a noite. De repente, vi que saía do 
meio das nuvens alguém parecido com um ser humano. Chegou perto do 
Ancião venerável e foi apresentado a ele. Foi dado a ele poder, glória e 
autoridade para que todos os povos, nações e línguas o sirvam. Seu 
domínio não terá fim e seu reino nunca será destruído. (Daniel 7:9-10,13-
14, VFL)

1 Literalmente, “Ancião de dias”. Esta é uma forma de se referir ao eterno 
Deus.

Dia 3



Agora Jesus, nosso Sumo Sacerdote, recebeu um ministério superior, 
pois ele é o mediador de uma aliança superior, baseada em 
promessas superiores. Se a primeira aliança fosse perfeita, não teria 
havido necessidade de outra para substituí-la. Mas, quando Deus viu 
que seu povo era culpado, disse:

“Está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei uma nova 
aliança...Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu 
coração. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não será 
necessário ensinarem a seus vizinhos e a seus parentes, dizendo: 
‘Você precisa conhecer o Senhor’. Pois todos, desde o mais humilde 
até o mais importante, me conhecerão. E eu perdoarei sua maldade 
e nunca mais me lembrarei de seus pecados”. (Hebreus 8:6-8,10-12, 
NVT)

Dia 4



A Lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não 
a sua realidade. Por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos 
sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se 
aproximam para adorar.

É impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Por isso, 
quando Cristo veio ao mundo, disse: “Sacrifício e oferta não 
quiseste, mas um corpo me preparaste; Aqui estou; vim para fazer 
a tua vontade”. Pelo cumprimento dessa vontade fomos 
santificados, por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, 
oferecido uma vez por todas. (Hebreus 10:1,4-5,9-10, NVI-PT)

Dia 5



Quando Herodes era rei da Judeia, havia um sacerdote chamado Zacarias. 
E aconteceo, que administrando elle o sacerdocio diante de Deus, 
appareceo-lhe o Anjo do Senhor, estando da banda direita do altar do 
perfume. Turbou-se Zacharias vendo-o, e caiu temor sobre elle. Mas o Anjo 
lhe disse: 

- Zacharias, nâo temas, porque tua oração foi ouvida, e tua mulher Isabel 
te parirá um filho, e chamaras seu nome Joâo. E terás gozo e alegria, e 
muitos se alegrerâo de seu nascimento. Porque será grande diante do 
Senhor, e será cheio do Espirito Santo, ate desde o ventre de sua mãi. E a 
muitos dos filhos de Israel converterá ao Senhor seu Deus delles. Irá diante 
delle em o espirito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos 
filhos, e os rebeldes ao prudencia dos justos; para preparar ao Senhor um 
povo bem apercebido.

E disse Zacharias ao Anjo: em que conhecerei isto? Pois eu ja sou velho, e 
minha mulher vinda em altos dias.

Respondendo o Anjo, disse-lhe:
- Eu sou Gabriél, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te, e a 

dar-te estas alegres novas. Agora te ficarás mudo, e não poderás fallar, até o 
dia em que estas cousas aconteção, porquanto não creste as minhas 
palavras, as quaes a seu tempo se cumprirão. (Lucas 1:5,9-20)

Dia 6



Deus enviou o anjo Gabriel a 
Nazaré, cidade da Galiléia, a uma 
virgem prometida em casamento a 
certo homem chamado José, 
descendente de Davi. O nome da 
virgem era Maria. O anjo, 
aproximando-se dela, disse: 
“Alegre-se, agraciada! O Senhor 
está com você!”

Maria ficou perturbada com essas 
palavras, pensando no que poderia 
significar esta saudação. Mas o anjo 
lhe disse: “Não tenha medo, Maria; 
você foi agraciada por Deus! Você 
ficará grávida e dará à luz um filho, 

Dia 7

e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do 
Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e seu Reino 
jamais terá fim”.

Perguntou Maria ao anjo: “Como acontecerá isso, se sou virgem?”

O anjo respondeu: “O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do 
Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será 
chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho 
na velhice; aquela que diziam ser estéril já está em seu sexto mês de 
gestação. Pois nada é impossível para Deus”.

Respondeu Maria: “Sou serva do Senhor; que aconteça comigo conforme a 
tua palavra”. Então o anjo a deixou. (Lucas 1:26-38, NVI-PT)



casa de Zacarias, ela cumprimentou Isabel. E aconteceu que, quando Isabel 
ouviu a saudação de Maria, a criança se mexeu em seu ventre e Isabel ficou 
cheia do Espírito Santo. E Isabel disse então, em voz alta: —Você é a mais 
abençoada de todas as mulheres! Abençoado também é o filho que lhe vai 
nascer! Mas quem sou eu para que a mãe do meu Senhor venha me visitar? 
O menino dentro de mim se mexeu de alegria assim que ouviu o seu 
cumprimento. Você é abençoada por acreditar nas coisas que o Senhor disse 
que vão acontecer.

Maria então disse: —A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se 
alegra em Deus, meu Salvador. Pois olhou para a sua humilde serva e, de 
agora em diante, todos me chamarão de abençoada. Porque o Deus 
poderoso fez grandes coisas por mim. Santo é o seu nome! Ele é bondoso 
para com todas as pessoas que o temem, de geração em geração. Ele tem 
feito grandes obras com a sua mão poderosa, e derrota os orgulhosos com 
os seus conceitos. Ele derruba os poderosos dos seus tronos, e eleva os 
humildes. Ele enche de bens aqueles que têm fome, e manda os ricos 
embora de mãos vazias.

Maria permaneceu mais ou menos três meses na casa de Isabel e depois 
voltou para a sua casa. (Lucas 1:39-53, 56; VFL)

Dia 8

Logo depois 
disso 
acontecer, 
Maria se 
aprontou e 
partiu para 
uma vila na 
Judeia, na 
região das 
montanhas. E 
assim que 
chegou na



• Public domain

Chegado o tempo de seu bebê 
nascer, Isabel deu à luz um 
filho. Vizinhos e parentes se 
alegraram ao tomar 
conhecimento de que o Senhor 
havia sido tão misericordioso 
com ela.

Quando o bebê estava com oito 
dias, eles vieram para a 
cerimônia de circuncisão. 
Queriam chamar o menino de 
Zacarias, como o pai, 60 mas 
Isabel disse: “Não! Seu nome é 
João!”.

Então eles lhe disseram: “Não

Dia 9

há ninguém em sua família com esse nome”, e com gestos perguntaram ao 
pai como queria chamar o bebê. Ele pediu que lhe dessem uma tabuinha e, 
para surpresa de todos, escreveu: “Seu nome é João”. No mesmo instante, 
Zacarias voltou a falar e começou a louvar a Deus.

Toda a vizinhança se encheu de temor, e a notícia do que havia acontecido 
se espalhou por toda a região montanhosa da Judeia. Todos que ficavam 
sabendo meditavam sobre esses acontecimentos e perguntavam: “O que vai 
ser esse menino?”. Pois a mão do Senhor estava sobre ele. (Lucas 1:57-66, 
NVT)



E Zacharias seu pai foi cheio do Espirito Santo, e prophetizou, 
dizendo:

Bemdito o Senhor Deus de Israel, porque visitou, e redemio a seu 
povo; E nos levantou o corno da salvação na casa de David seu 
servo; como falou por boca de seus santos Profetas, que desde o 
principio do mundo houve:

E tu, ó menino, Profeta do Altíssimo serás chamado: porque diante 
da face do Senhor has de ir, a aparelhar seus caminhos; Para dar a 
seu povo conhecimento da salvação, em remissão de seus peccados;  
Para apparecer aos que assentados estão em trevas, e em sombra 
de morte; para endereçar nossos pés pelo caminho da paz. (Lucas 
1:67-70,76-77, 79)

Dia 10



O nascimento de Jesus Cristo aconteceu assim: Maria, sua mãe, ia se casar 
com José. Antes de se casar, porém, Maria ficou grávida pelo poder do 
Espírito Santo. José, seu futuro marido, resolveu anular o contrato de 
casamento sem dizer nada a ninguém, pois era um homem bom e não queria 
humilhar Maria.

Naqueles dias em que José estava pensando nisso, um anjo do Senhor lhe 
apareceu em sonho e disse: —José, descendente de Davi. Não tenha medo 
de receber Maria como esposa. É pelo poder do Espírito Santo que ela está 
grávida. Ela terá um filho e você deverá lhe dar o nome de Jesus, pois ele irá 
salvar o seu povo dos pecados deles.

Tudo isto aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito pelo profeta:
“Olhem, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, ao qual será dado o 
nome Emanuel”. (Emanuel quer dizer “Deus está conosco”.)

Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor havia mandado. Ele 
recebeu Maria como esposa, e quando o menino nasceu, José lhe deu o 
nome de Jesus. (Mateus 1:18-25, VFL)

Dia 11



Naqueles dias, o imperador Augusto decretou um recenseamento 
em todo o império romano. (Esse foi o primeiro recenseamento 
realizado quando Quirino era governador da Síria.) Todos voltaram 
à cidade de origem para se registrar. Por ser descendente do rei 
Davi, José viajou da cidade de Nazaré da Galileia para Belém, na 
Judeia, terra natal de Davi, levando consigo Maria, sua noiva, que 
estava grávida.

E, estando eles ali, chegou a hora de nascer o bebê. Ela deu à luz 
seu primeiro filho, um menino. Envolveu-o em faixas de pano e 
deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na 
hospedaria. (Lucas 2:1-7, NVT)

Dia 12



Naquela região havia pastores 
passando a noite no campo, 
tomando conta de seus 
rebanhos. Um anjo do Senhor 
apareceu aos pastores e a glória 
do Senhor brilhou ao redor 
deles. E eles ficaram com muito 
medo. O anjo lhes disse:

—Não tenham medo! Eu vim 
para lhes dar Boas Novas de 
grande alegria para todo o povo. 
Hoje, na mesma vila onde Davi 
tinha nascido, nasceu o Salvador. 
Ele é o Cristo, o Senhor! E isto 
lhes servirá de sinal: Vocês 
encontrarão um menino 
enrolado com panos e deitado 
numa manjedoura. 

Dia 13

De repente, uma multidão de outros anjos vindos do céu juntou-se ao 
primeiro anjo. E, todos juntos, louvavam a Deus, dizendo: —Glória a Deus nas 
alturas do céu! E paz na terra entre os homens a quem ele quer bem!

Quando os anjos foram embora e voltaram para o céu, os pastores disseram 
uns aos outros: —Vamos até Belém para ver o que aconteceu, aquilo que o 
Senhor nos contou. 

E então eles foram depressa e encontraram Maria e José e viram o menino 
deitado na manjedoura. E quando eles o viram, contaram a todos sobre a 
mensagem que tinham recebido a respeito daquela criança.  (Lucas 2:8-17, 
VFL)



Naquela época, 
vivia em Jerusalém
um homem
chamado Simeão. 
Ele era justo e 
devoto, e esperava
ansiosamente pela 
restauração de 
Israel. O Espírito
Santo estava sobre
ele e lhe havia
revelado que ele
não morreria
enquanto não visse
o Cristo enviado
pelo Senhor. Nesse
dia, o Espírito o 
conduziu ao

Dia 14

templo. Assim, quando Maria e José chegaram para apresentar o 
menino Jesus ao Senhor, como a lei exigia, Simeão tomou a criança
nos braços e louvou a Deus, dizendo:

“Soberano Deus, agora podes levar em paz o teu servo, como
prometeste. Vi a tua salvação, que preparaste para todos os povos. 
Ele é uma luz de revelação às nações e é a glória do teu povo, Israel!”.

A profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, também estava no 
templo. Chegou ali naquele momento e começou a louvar a Deus. 
Falava a respeito da criança a todos que esperavam a redenção de 
Jerusalém. (Lucas 2:25-32, 36,38, NVT)



Dia 15

dos judeus? Vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo”.
Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda

Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os
mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles
responderam: “Em Belém da Judéia; pois assim escreveu o profeta:

“‘Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as 
principais cidades de Judá; pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá
Israel, o meu povo’”.

Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a 
respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém
e disse: “Vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o 
encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo”.

Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que 
tinham visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o 
lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se 
de júbilo. 

Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e, prostrando-
se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, 
incenso e mirra. E, tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a 
Herodes, retornaram a sua terra por outro caminho. (Mateus 2:1-12, NVI-PT)

Depois que Jesus 

nasceu em Belém

da Judéia, nos dias

do rei Herodes, 

magos vindos do 

oriente chegaram a 

Jerusalém e 

perguntaram: 

“Onde está o 

recém-nascido rei



Dia 16

se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: “Do Egito chamei o meu 
filho”.

Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou 
furioso e ordenou que matassem todos os meninos de dois anos para baixo, 
em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido 
dos magos. 

Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, 
no Egito, e disse: “Levante-se, tome o menino e sua mãe, e vá para a terra de 
Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino”.

José se levantou, tomou o menino e sua mãe, e foi para a terra de Israel.  
Mas, ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia em lugar de seu pai 
Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se 
para a região da Galiléia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim 
cumpriu-se o que fora dito pelos profetas: “Ele será chamado Nazareno” 
(Mateus 2:13-23, NVI-PT)

Depois que partiram, um 
anjo do Senhor apareceu a 
José em sonho e lhe disse: 
“Levante-se, tome o menino 
e sua mãe, e fuja para o 
Egito. Fique lá até que eu 
lhe diga, pois Herodes vai 
procurar o menino para 
matá-lo”. 

Então ele se levantou, 
tomou o menino e sua mãe 
durante a noite, e partiu 
para o Egito, onde ficou até 
a morte de Herodes. E assim



Dia 17

Embora sendo Deus, [Jesus] não considerou que ser igual a Deus 
fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si 
mesmo; assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. 
Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a 
morte, e morte de cruz. 

Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome 
que está acima de todos os nomes, para que, ao nome de Jesus, todo 
joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua 
declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, o Pai. 
(Filipenses 2:6-11, NVT)



O povo que andava na escuridão viu uma grande luz; uma luz 
brilhou sobre os que viviam nas trevas da morte. Eles alegram-se 
diante do Senhor como se fosse tempo da colheita, ou como se 
repartissem riquezas tomadas na guerra. Pois o Senhor quebrou o 
jugo do inimigo que os prendia, a barra que estava sobre os seus 
ombros, a vara com que o opressor batia neles. 

Porque um menino nasceu, um filho foi nos dado. Deus colocou 
toda a autoridade sobre os seus ombros. Ele será chamado: 
Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da 
Paz. Ele vai alargar o seu poder e governar em paz para sempre. Ele 
estabelecerá e sustentará o reino com justiça e retidão, desde agora 
e para sempre. Tudo isso acontecerá, porque é esse o desejo 
ardente do SENHOR Todo-Poderoso. (Isaías 9:2-4,6-7, VFL)

Dia 18



O Espirito de Senhor estâ sobre mim: porquanto o Senhor me 
ungio, para dar boas novas aos mansos; enviou-me a consolar aos 
contritos de coraçáo, a apregoar liberdade aos cativos, e aòs presos 
abertura de prisão. A apregoar o anno da bondade do Senhor.

Regozijar-me-ei muito no Senhor, minha alma se alegra em meu 
Deus; porque me vestio de vestidos de salvaçào, me cubrio com a 
capa de justiça, porque como a terra produz seus renovos, e como o 
horto faz brotar o que nelle se semea: assim o Senhor fará brotar 
justiça e louvor para todas as gentes. (Isaías 61:1-3,10-11)

Dia 19



[Jesus] é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a 
criação; porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus 
e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, 
sejam principados, sejam potestades; tudo foi criado por ele e para 
ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por 
ele.

Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse e 
que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio 
dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que 
estão na terra como as que estão nos céus.  (Colossenses 1:15-
17,19-20, NVI)

Dia 20



Não há homem nenhum que, por fazer o que a lei manda, possa ser 
declarado justo diante de Deus. Mas agora nos foi revelada a maneira
como Deus nos declara justos sem a lei, embora a lei e os profetas já a 
tivessem anunciado. Deus declara o homem justo por meio da fé que ele
tem em Jesus Cristo. Ele declara justas todas as pessoas que creem em
Cristo, pois todas pecaram e portanto estão afastadas da glória de Deus. 

Mas elas são declaradas justas de um modo gratuito, pela graça de Deus. 
Isto acontece porque, por meio de Jesus Cristo, elas são libertadas do 
pecado. Com a morte de Cristo, Deus o apresentou como um sacrifício que 
traz o perdão dos pecados através da fé. Com este sacrifício, Deus provou
que ele é justo mesmo quando, em tempos passados, teve paciência com 
os homens e não lhes deu o castigo que seus pecados mereciam. Com este
sacrifício, Deus também provou que ele é justo nos tempos presentes, 
quando ele perdoa os homens. Por causa deste sacrifício, Deus se mantém
justo e, ao mesmo tempo, declara justos aqueles que têm fé em Jesus. 
(Romanos 3:20-26, VFL)

Dia 21



No princípio, antes de existir qualquer outra coisa, a Palavra1 já 
existia. A Palavra estava com Deus. A Palavra era Deus. Aquele que 
era a Palavra estava no princípio com Deus. Por meio dele tudo o 
que existe foi criado. Não existe nada que não tenha sido feito por 
ele. Nele estava a vida e essa vida era luz para os homens. A Luz 
brilha na escuridão e a escuridão não pôde apagá-la.

Havia um homem chamado João que tinha sido enviado por Deus. 
Ele veio para falar a respeito da Luz, para que por meio dele todos 
os homens possam crer na Luz. João não era a Luz; ele só veio para 
falar da Luz. Aquele que era a Luz verdadeira estava vindo para o 
mundo. A Luz verdadeira ilumina a todos os homens. (João 1:1-9, 
VFL)

1 Palavra: O termo grego é logos, que significa qualquer tipo de 
comunicação. Poderia ser traduzido como “mensagem”, mas aqui o 
termo se refere a Cristo e Cristo é a maneira pela qual Deus falou de 
si mesmo ao mundo.

Dia 22



Public domain

No mundo estava, e por elle foi feito o mundo; e o mundo o náo conheceo. 
Ao seu proprio veio, e os seus o nâo recebérâo.

Mas a todos quantos o receberão, lhes deu potestade de serem feitos filhos 
de Deus, aos que crém em seu nome. Os quaes nâo são gerados de sangue, 
nem de vontade de carne, nem e vontade de varâo, senão de Deus.  E 
aquella Palavra encarnou, e habitou entre nós: (e vimos sua gloria, gloria 
como do unigénito do Pai) cheio de graça e de verdade.

João dele testificou, e clamou, dizendo: Este era aquelle, de quem eu dizia: o 
que vem após mim é antes de mim: porque era primeiro que eu. 

E de sua plenidâo recebemos todos tambem graça por graça. Porque a Lei foi 
dada por Moisés: a graça e a verdade foi feita por Jesus Cristo. A Deus nunca 
ninguém o vio; o unigénito Filho, no seio do Pai, este o fez conhecer. (João 
1:10-18)
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Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu: o 
Filho do homem. Da mesma forma como Moisés levantou a 
serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do 
homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida 
eterna.

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. 
Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o 
mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele.

Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá 
o Espírito sem limitações. Quem crê no Filho tem a vida eterna. 
(João 3:13-17, 34, 36)
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Que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, 
quem será contra nós? Se ele não poupou nem mesmo seu próprio Filho, 
mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas?

E estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, 
nem o que existe hoje nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura 
nem profundidade, nada, em toda a criação, jamais poderá nos separar do 
amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor.

Peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a 
largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Que 
vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser 
inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a 
plenitude de vida e poder que vêm de Deus.  (Romanos 8:31-32,38-39, 
Efésios 3:18-19, NVT)

https://www.behance.net/gallery/16210019/
a-conversation-with-my-
God?tracking_source=search_projects_recom
mended%7Cjesus%20god
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