DEUS AMA-TE PORQUE EXISTES
Deus ama-te, com um amor único e especial, como se tu
fosses a única pessoa deste mundo. Foi ele que te criou e te
formou no seio de tua mãe. Ele pensou em ti, desejou-te,
deu-te a vida. Deus mostrou-te o Seu Amor tantas vezes e
de tantas formas, mas particularmente através de Jesus. Por
isso, se não consegue descobrir o Amor de Deus na tua
vida, levanta teu olhar para Jesus, olha para a Sua Cruz.
Se tu queres ser feliz, deixa de questionar o Amor de Deus
* Não digas mais: "Se Deus me amasse não me teria
acontecido isto ou aquilo. O sofrimento não vem de Deus;
Ele é puro amor. O sofrimento vem da nossa imperfeição
de pessoas humanas e dos pecados dos homens, de ontem e
de hoje.
* Deixa de questionar o amor de Deus. Se questionar Seu
Amor, se Lhe fechar as portas, Ele não pode entrar no teu
coração e curar tuas feridas.
Se continuar a pensar errado sobre Ele, tu nunca poderás ter
uma experiência pessoal do Seu Amor na tua vida.
Deus ama-te simplesmente porque tu existes.
* Deus ama-Te, porque é o teu Criador, porque tu és Sua
criatura, obra das Suas mãos. Por amor, em Jesus, Ele fez
de ti um Seu filho amado.
* Eis, portanto a verdade mais importante da tua vida, da
minha vida, da nossa vida: Deus ama-te, simplesmente
porque tu existes.
* Deus ama-te não pelas tuas qualidades ou pelos teus
méritos, não, Deus te ama por aquilo que tu és, porque tu és
Sua criatura e, em Jesus, fez de ti um Seu filho, membro da
Sua Família, a Igreja.

* Deus te ama simplesmente porque existes, foi Ele que te
criou, foi Deus que te deu a vida. Mesmo quando tu Lhe
voltes as costas com teus pecados e rebeldia, Ele não
desiste, contínua a amar-te. Mesmo pecador, Ele ama-te.
Deus só sabe amar.
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