
que habitará a vida de todo aquele que crê, e que fará com 
que os seus ensinamentos sejam lembrados e 
compreendidos, Ele ainda diz que esse discípulo também 
será amado pelo Pai e por Ele: “Quem tem os meus 
mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele 
que me ama será amado por meu Pai, e eu também o 
amarei e me revelarei a ele (Jo 14:21)".

Bem sabemos que um mero dever não gera obediência 
genuína a Cristo (cf. v.24), mas, somente o amor por Ele 
torna isso possível. O Senhor é aquele que conhece os 
corações, as mentes e intenções. É necessário haver 
compatibilidade entre conhecimento das Escrituras e a 
prática (Tg 1.22) e tal padrão re�etirá o quanto amamos 
ou não ao Senhor!

Se quer avaliar o nível do seu compromisso com o Senhor, 
não atente somente para suas declarações, mas observe o 
seu zelo por conhecer, por aprender, por viver o que Ele 
nos ensinou e nos ordenou. Observe suas ações e a 
coerência com tudo o que o Senhor ordenou para que 
praticássemos.

Observe, atente, guarde, obedeça.... Ame ao Senhor com 
todo o seu coração, com toda a sua força, com toda a sua 
vida e por toda a sua vida!!!

Fabio Grigorio
fgrigorio@igrejafonte.org.br

Eu sei que vou te amar, por toda a minha vida eu vou te 
amar...
Você faria uma declaração como essa para o Senhor Jesus? 
Para Deus, nosso Senhor e Salvador?
Provavelmente sua resposta seja um grande e sonoro SIM!! 

Como é comum ouvimos declarações de amor 
incondicional à Jesus Cristo, seja como uma resposta a 
uma pergunta feita de maneira direta ou mesmo em 
poesias e músicas.

Certa vez, trazendo uma palavra de ânimo e 
encorajamento aos seus discípulos, Jesus falou sobre uma 
importante relação entre amor e obediência. Disse Ele: "Se 
vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos (Jo 
14:15).” 

O amor a Jesus é evidenciado, não apenas através de uma 
linda declaração escrita, falada ou cantada, mas sim 
através do guardar e obedecer aos seus mandamentos. Ter 
não signi�ca apenas ‘possuir’, mas envolve ‘captar com a 
mente, com o coração e demonstrar em ações’. Ao 
observarmos outras falas de Jesus neste capítulo do 
evangelho de João, ele menciona os “meus mandamentos” 
(v.15), “mandamentos” (v.21), e “meus ensinamentos” 
(v.23), “minhas palavras” (v.24). É importante destacar 
que Ele deixa bem claro que são as palavras, 
mandamentos e ensinamentos do próprio Pai. 

Um relacionamento genuíno entre Jesus e os seus 
discípulos é caracterizado pelo conhecimento e prática dos 
seus ensinamentos. Jesus não está apresentando 
simplesmente um desejo, mas sim um sinal ou uma marca 
daqueles que o amam.  No exercício de ter e obedecer aos 
mandamentos, o Senhor Jesus promete o Espírito Santo 

Como eu te amo!!!


