
Deus é Pai, ama-te 
Deus ama-te, com um amor único e especial, 
como se tu fosses a única pessoa deste mundo. 
Ele mostrou o Seus Amor para ti tantas vezes de 
tantas formas, mas particularmente através de 
Jesus. Por isso, se não consegue descobrir o 
Amor de Deus na tua vida, olha para Jesus, olha 
para a Cruz. 

Não digas mais: «Se Deus me amasse não me 
teria acontecido isto ou aquilo». O sofrimento 
não vem de Deus; Ele é Amor, puro Amor. 
Sofremos porque somos seres humanos, 
limitados, imperfeitos e pecadores. Deixa de 
questionar o amor de Deus, porque, se o 
questionar, se continuares a pensar errado sobre 
Ele, estas a fechar-lhe o coração e nunca poderás 
experienciar a presença de Deus na tua vida.  

Deus ama-Te, porque tu és sua criatura, criou-te 
a Sua própria imagem e semelhança, és obra das 
Suas mãos. Em Jesus, fez de ti um Seu filho 
amado. Eis, portanto, a verdade mais importante 
da tua vida e da vida de todos os seres humanos: 
Deus ama-te, assim, simplesmente, porque tu 
existes. O Seu amor não está condicionado às 
tuas qualidades, aos teus méritos e aos teus 
sucessos: Deus ama-te simplesmente porque tu 
existes, porque tu és Sua criatura, obra das Suas 
mãos, porque em Jesus á Seu filho.  



Ele ama-te sempre, mesmo quando Lhe voltares 
as costas com teus pecados, Ele não desiste, mas 
te oferece o Seu perdão. Os teus pecados 
poderiam afastar-te de Deus porque dependem 
das tuas escolhas, mas nunca poderão afastar-te 
do Seu Amor, porque Ele sempre te perdoa.  

Eis, portanto, a certeza inabalável, a rocha onde 
poderás construir a tua vida: Deus é Amor, Deu é 
Pai, o Seu Amor é irreversível, é incondicional: 
Ele ama-te sempre. Poderás dizer a ti mesmo: 
«eu sou um pecador, mas Deus me ama, Ele não 
desiste de mim, mesmo no pecado, Ele contínua 
a amar-me, sempre». Se, pela fé, ainda não 
chegaste a esta convicção é porque há alguma 
errada na tua vida espiritual, que é preciso 
corrigir. 

Se perguntássemos a um pai ou a uma mãe de 
dez filhos, qual deles é mais querido e amado. 
Eles responderiam que todos são igualmente 
amados, cada um de forma diferente, de forma 
única, especial. Assim é Deus para connosco: 
ama a todos e a cada em particular.  
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