
Nestes dias difíceis temos sido 
desafiados a aproveitar oportunidades 
para manifestarmos nosso amor a 
Deus, aos irmãos e ao próximo.

Nos seus escritos, talvez a mais 
importante descrição que João faz de 
Deus é a que Deus é amor. Ele diz, 
"Aquele que não ama não conhece a 
Deus, pois Deus é amor" (4.8); "E nós 
conhecemos e cremos no amor que Deus 
tem por nós. Deus é amor, e aquele que 
permanece no amor permanece em 
Deus, e Deus, nele" (4.16). 

Mas o que isso significa? Se 
examinarmos o evangelho e as 
epístolas de João, vamos compreender 
que o amor de Deus é completo,  
perfeito, imenso e que não existe outra 
fonte do amor que não seja o próprio 
Deus.  O amor procede, emana de Deus 
e se manifesta ao mundo e a Seus 
filhos. Para João, não existe 
manifestação maior do amor de Deus 
senão na obra de Cristo, conforme ele 
declara: "Nisto conhecemos o amor: que 
Cristo deu a sua vida por nós; e devemos 
dar nossa vida pelos irmãos". (1 Jo 3.16) 

O amor de Deus deve ser visto na 
vida cristã! Aqueles que são filhos de 
Deus por causa da sua fé em Cristo 
como Salvador devem manifestar esse 
amor nos seus relacionamentos e assim 
evidenciar o Seu amor. Manifestamos o 
amor de Deus em nós ao vivermos por 
meio de Cristo, ao guardarmos Seus 
mandamentos e ao andarmos nesse 
amor. (1 Jo 4.9; 5.3).

Deus deseja tornar-se conhecido 
ao mundo através de Cristo e de cada 
um de nós, bem como através da sua 
igreja, pela prática do amor.

Que privilégio e responsabilidade! 
Pense em maneiras práticas para 
manifestar o amor de Deus, hoje, nesta 
semana, aos da sua família, igreja, ao 
próximo.

Lembre-se: Obedecer aos Seus 
mandamentos é uma característica de 
quem conhece verdadeiramente a 
Deus!

Oswaldo Carreiro
oswaldo@igrejafonte.org.br

Amar mais!


