
“Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, 

pelo seu muito amor com que nos amou, estando 

nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou 

juntamente com Cristo (pela graça sois salvos)”, Ef 

2.4-5.

“Aquele que não ama não conhece a Deus, porque 

Deus é caridade”, 1Jo 4.8.

Quando falamos de amor, falamos de um 

sentimento puro e honesto, porém, ele não se resume 

ao que se sente e sim ao que se faz.

O verdadeiro amor é materializado em atitudes, 

pois ele se torna ineficaz se não há uma expressão 

externa do que se sente de forma interna.

O amor tem características próprias, ele não tem 

prazer no mal, ele não se ensoberbece, é honesto, é 

sincero e sempre é verdadeiro.

Diante disso, entendemos que o amor ele tem sua 

eficácia quando colocado em prática, sendo que o 

nosso cotidiano é prova real disso, temos inúmeros 

exemplos de situações que provam a teoria que o amor 

só pode ser amor se for manifestado a que é devido.

O amor se torna eficaz na família, quando 

os cônjuges materializam esse sentimento com 

atitudes, lembrando de datas especiais, se tratando 

com respeito, tendo atitudes cordiais, lembrando 

sempre o outro o quanto é importante em sua vida, 

da mesma forma com os filhos, respeitando os seus 

limites, tratando com autonomia e corrigindo, e 

os filhos devem retribuir esse amor respeitando e 

honrando seus pais, escutando e aprendendo seus 
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ensinamentos.

Com Deus não é diferente, Ele só reconhece 

que o amamos realmente, quando materializamos 

isso com atitudes que agradem Seu coração, como 

podemos falar que amamos a Deus se não fazemos 

integralmente sua vontade, se O decepcionamos, 

envergonhamos seu nome com o que falamos e 

fazemos e andamos no inverso de Sua vontade. 

Mas o que nos faz conhecer o amor com 

intensidade, é a nossa conduta diante do nosso 

próximo, pois quando cuidamos e demonstramos o 

amor a este, estamos agradando a Deus e nos tornado 

exemplo diante de nossa família.

Aprendemos com o Senhor Jesus que devemos 

amar o nosso próximo como a nós mesmos, mas o 

que isso quer dizer?

A resposta a esta pergunta é simples, significa 

que nós desejamos e faremos o possível para que o 

próximo viva com a mesma dignidade que vivemos. 

Um exemplo simples mas que pode elucidar esta 

questão é ajudar o meu próximo colocar comida na 

mesa de seus filhos como nós temos o privilégio de 

fazer, é trazer ao meu próximo a oportunidade de 

servir ao mesmo Deus maravilhosos que eu sirvo 

e oportunizar ao próximo a chance de conquistar 

aquilo que Deus tem a lhe dar.

O famoso escritor Willian Shakespeare escreveu:

“Aprendi que não posso exigir o amor de ninguém... 

Posso apenas dar boas razões para que gostem de mim, 

e ter paciência para que a vida faça o resto”.

AMOR, UMA PALAVRA INIGUALÁVEL

DEUS É SANTIDADE, AMOR E JUSTIÇA!
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