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Querido Amigo,
Quando foi a última vez que você se lembra do Senhor dizendo que o ama? Que Ele tem grande prazer em
você? E que você é a menina de Seus olhos?
Se você tem qualquer dificuldade para se lembrar, por favor leia essas palavras e permita-se recebê-las em
seu coração, sabendo que Jesus está dizendo-as especificamente para você: Como o Pai me amou, também eu
vos amei a vós; permanecei no meu amor (João 15:9)
“Eu te amo” é o que o Senhor está dizendo para cada um de nós – sempre – porque sempre fomos amados
por Ele. Desde a fundação do mundo, nosso Pai Celestial preparou Seu amor por nós na forma de Seu Filho:
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo
aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para
que o mundo fosse salvo por ele.
(João 3:16,17)
Nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco; que Deus enviou seu Filho unigênito
ao mundo, para que por ele vivamos.
Nisto está a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou
a nós, e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados.
(1 João 4:9,10)
As palavras, imagens, Presença, orações respondidas que Deus usa para expressar Seu amor sem fim por
nós, não pode mudar de pessoa para pessoa e de situação para situação. O amor de nosso Pai por nós nunca muda.
É a pedra angular da nossa salvação do nosso ser e viver.
Conhecemos a caridade nisto: que ele deu a sua vida por nós:
(1 João 3:16)
Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai: que fôssemos chamados filhos de
Deus.
(1 João 3:1)
Uma das batalhas rugindo contra os Cristãos que estão pressionando em direção ao conhecer de Deus e ao
saber quem são n’Ele é uma batalha de não entender, não acreditar que Deus verdadeiramente os ama – uma
batalha em muitos casos de pensamentos de condenação os quais são totalmente contrários ao Seu amor.
Sabemos que muitos estão nesta batalha – e que você pode estar lutando contra pensamentos que dizem
que você falhou completamente com Deus. Eles dizem que você não orou o bastante, nem adorou a Deus o
bastante, nem leu a Palavra, ou jejuou o suficiente.
Primeiramente e acima de tudo, por favor saiba que Deus está dizendo para você, “Eu te amo. Eu te amo.”
Seu amor por ti não muda. Mesmo que você não tenha feito as coisas que sabe fazer, as coisas que o Espírto Santo
tem mostrado e ensinado, o Senhor está assegurando que Ele o ama.
Acreditar que Deus o ama igualmente nos dias melhores E nos piores dias vem da graça Dele – Sua força
dentro de você – para obedecê-Lo e continuar indo em direção ao objetivo, que é conhecê-Lo.
A Palavra de Deus é cheia de Seu grande amor por nós, e este é o porque o inimigo tem tentado roubar a
verdade de nossos corações.
Lemos em 1 João 4:19: Nós o amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Então Satanás vem
imediatamente com pensamentos de o quão fraco somos, o quanto falhamos com nós mesmos e com Deus, como
nunca ouvimos Deus dizer “Eu te amo,” e como Deus nunca nos usa como Ele usa os outros. Esta é a batalha.
Podemos acreditar na Palavra de Deus e aprender a andar e viver em verdade ou podemos acreditar nos
pensamentos, emoções, pressões, pessoas, até mesmo em nossas próprias experiências.
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A Biblía nos diz que a Palavra de Deus nunca volta vazia (Isaias 55:10,11):
Porque, assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra, e
a faz produzir, e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come,
Assim será a palavra que sair da minha boca: ela não voltará para mim vazia, antes fará o
que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei.
Toda vez que sua mente for assaltada por pensamentos como Ninguém me ama, você falhou de novo, por favor
coloque a Palavra de Deus em sua boca e fale para sua própria alma, relembrando você mesmo de quem você é. A
Palavra de Deus não volta vazia. Ele é seu Pai, e não há órfãos em sua família. Quando deitar sua cabeça em seu
travesseiro hoje à noite, saiba que é amado. Independentemente do que os outros pensam, dizem, ou sentem em
relação a você, ou o que pensa de si mesmo, Jesus o ama.
Nós o encorajamos a ter comunhão com o Senhor em Sua verdade nessas palavras e deixe-as o ajudar a
acreditar e a receber mais de Seu grande amor.
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