
What I Love About Jesus

Why I Love Jesus
O que amo em Jesus



His acceptance

Jesus never condemns me. His 

understanding, patience, and 

forgiveness are unique. Even when He 

chides, He does it in love. He has a way 

of speaking to my heart and convicting 

me of my wrongdoing that makes me 

want to change and be a better person.

Sua aceitação

Jesus nunca me condena. Sua 

compreensão, paciência e perdão são 

incomparáveis. Mesmo quando Ele 

repreende, o faz em amor. Ele tem um 

jeito de falar ao meu coração e me 

alertar para o meu pecado, que me faz 

querer mudar e ser uma pessoa melhor.



His help

The Bible tells us to cast all our cares 

upon Jesus, because He cares for us. My 

will, skills, and self-control are puny 

compared to His power. 

Sua ajuda

A Bíblia nos diz para lançar todas as 

nossas preocupações sobre Jesus, 

porque Ele vela por nós. Minha vontade, 

habilidades e autocontrole são 

insignificantes em comparação com o 

Seu poder. 



His mercy

Jesus has such a great way of looking at 

people! He never loses faith in people. In 

the Old Testament, when God’s people 

rebelled time and again, He never gave 

up on them, and always offered 

deliverance, a way to repent, and 

encouragement to turn around and try 

again.

Sua misericórdia

Jesus tem um jeito maravilhoso de olhar 

para as pessoas! É sempre muito 

positivo, mesmo quando estou irritado. 

Ele nunca perde a fé nas pessoas. No 

Antigo Testamento, quando o povo de 

Deus se rebelava vez após outra, Ele 

nunca desistiu deles, sempre ofereceu 

libertação, uma maneira de se 

arrependerem, e encorajamento para 

darem meia-volta e tentarem 

novamente.



His universality

Mother Teresa said that she saw 

Jesus in every human being. One 

day He is dressed as a beggar 

and another as a king. One day 

He wears the attire of a 

businessman, and the next, the 

work clothes of a laborer. He 

puts himself at everyone’s level.

Sua universalidade

Madre Teresa disse que via Jesus 

em cada ser humano. Um dia, 

Ele aparece como um mendigo; 

em outro, como um rei. De vez 

em quando, usa o traje de um 

homem de negócios; ou, a 

roupa de trabalho de um 

operário. Ele Se coloca no nível 

de todos.



His plans

I love that I can put my life in His 

hands and trust that He will help me 

chart the best course. If I involve Him 

in charting my way, I can have 

confidence that the final destination 

will be splendid, even if I have to go 

through some rough patches to get 

there.

Seus planos

Adoro o fato de que posso colocar 

minha vida em Suas mãos e confiar 

que Ele vai me ajudar a traçar a 

melhor rota. Se eu O envolver na 

definição do caminho que devo 

seguir, posso ter confiança de que o 

destino será esplêndido, mesmo que 

eu tenha de passar por alguns maus 

bocados para chegar lá.



Why not take a few minutes of thankfulness and reflection and pen your own list of 

what you love about Jesus? It’s a refreshing activity, and you can refer to it anytime 

your vision gets cloudy.
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O que acha de passar alguns minutos em gratidão e reflexão, para fazer uma lista 

dos seus motivos para amar Jesus? É uma atividade renovadora, e você pode reler a 

lista toda vez que sua visão ficar turva.
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