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Nesses últimos dias temos visto muitas notícias que nos traz certo desconforto e, de certa forma, traz 
também um desespero. Não precisamos nos esforçar muito para perceber que falta amor na cidade e isso tem 
levado muitas pessoas a sofrerem de forma intensa. Não há um dia sequer que não percebamos o sofrimento da 
cidade por causa da falta de amor. O que gera angústia, tristeza na alma, desespero, depressão, agonia, mesmo 
que se viva rodeados de pessoas diariamente. Você já se perguntou por que isso acontece? Será que tudo isso 
ocorre mesmo, por causa da falta de amor na cidade?  

Será que é por causa da falta do amor que há brigas entre os vizinhos, mesmo aqueles que já se 
ajudaram até na construção da casa um do outro?  Será a falta de amor a causa de muitas brigas entre alguns 
casais que chegam até a se agredirem fisicamente? Seria a falta de amor o motivo de alguns irmãos de sangue 
não se falarem há anos? 

E as atrocidades das torcidas organizadas que levam à morte, seria uma demonstração da falta de amor? 
Será que a falta de amor pode ser o motivo principal para as constantes brigas no transito? Você sabia que a 
violência no transito é o que tem gerado um dos maiores índices de morte? Não há dúvidas que a postura das 
pessoas atualmente, no que se refere ao relacionamento, é uma demonstração da falta de amor na cidade. 
Nossa cidade sofre por causa da falta de amor! E a cada dia vemos muitas consequências negativas por conta 
da falta de amor!  

Porém, nesses últimos dias também estamos vendo alguns cristãos agindo de forma muito agressivas 
contra outros cristãos e contra os não cristãos. E aqui nos perguntamos: Como é que realmente deveríamos agir? 
Como um discípulo de Jesus deve reagir as pressões da cidade? Será que a forma que as pessoas dizem amar 
atualmente faz realmente sentido? Ou está claro uma falta de amor nos relacionamentos na cidade? 
 

1. GRAÇA – O AMOR DE JESUS É MODELO PARA NÓS 

 Levando em consideração o texto que lemos no início, vemos que há uma ordem expressa para que 
aqueles que seguem a Cristo: amarem uns aos outros. Será que de fato estamos fazendo a diferença 
como sal e luz na cidade através da forma que nos amamos e amamos aqueles que não são cristãos? 

 Porém a questão principal ainda não é somente se amamos ou não. O principal nesse mandamento de 
Jesus é que devemos amar as pessoas com ele mesmo nos amou. As palavras do nosso mestre são 
essas: “(...) Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. ” Essa é a parte difícil de confessar 
ser um discípulo de Jesus! 
 

AS DIFERENTES FORMAS DE AMAR 
 Antes de seguirmos precisamos saber que o texto que lemos foi escrito primeiramente para a época de 

Jesus, portanto, precisamos entender o que ele tinha em mente quando estava falando sobre o amor. 
Será que era a mesma forma que imaginamos hoje?  

 A palavra que traduzimos por amor na língua portuguesa tem quatro formas de ser escrita na língua grega 
e cada uma delas significa um tipo de amor diferente. Por exemplo, no grego tem a palavra STORGE que 
para nós é a forma com que amamos nossos familiares, seja pai, mãe ou irmãos. Também há a palavra 
EROS que é o amor que acontece entre os casais, por isso a palavra; erótico. 

 Uma terceira palavra é FILEO, é aquele amor que existe entre amigos. Quando pessoas tem algo em 
comum, algumas afinidades que os fazem compartilhar a amizade. E a quarta palavra é AGAPE que é a 
forma com que Deus nos amou a ponto de enviar o seu filho mesmo que ainda não tivéssemos nos 
arrependidos. Jesus já se entregou na cruz há dois mil anos, ele não vai ser crucificado somente depois 
que todos se arrependerem. 

 Esse é ponto principal para a nossa reflexão hoje, o texto que lemos indica uma dessas palavras para 
designar a forma de amor que devemos ter uns pelos outros. E essa forma não é como quem ama um 
amigo - o amor FILEO -, mas sim como Deus nos amou mesmo quando éramos inimigos dele - esse é o 
amor AGAPE! Esse é o mandamento que recebemos de Jesus; amar uns aos outros como ele nos amou. 
Um amor que não tinha interesse, ou seja, é um amor despretensioso! 
 

O AMOR AGAPE DE JESUS POR NÓS 
 Agora, para que não caiamos num conformismo e achemos que já estamos amando as pessoas da forma 

que deveríamos, precisamos nos lembrar qual foi a maneira que recebemos o amor de Deus, ou seja, a 
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forma com que Jesus demonstrou o seu amor por cada um de nós. O que e como Jesus fez? Como ele 
nos amou? Quais foram as ações de seu amor por nós? 

 Jesus DEIXOU O ESPAÇO DE GLÓRIA NO CÉU E SE ENCARNOU: aqui vemos o próprio Cristo 
deixando seu lugar especial e se encanando em um corpo humano. Ele se tornou servo para que 
pudesse substituir os seres humanos. Como uma ovelha muda ele se entregou para ser abatido.  

 Jesus PAGOU POR NOSSOS PECADOS: ele se encarnou em um corpo humano e ao nos substituir na 
cruz – pois a ira de Deus era contra o pecado da humanidade – ele pagou a nossa dívida diante de Deus. 
A ira que era para ser derramada sobre cada um de nós, foi colocada sobre Jesus. Ele suportou todo 
sofrimento através do seu amor AGAPE por causa de cada um de nós e da criação de Deus. É impossível 
eu demonstrar para vocês o que Jesus teve que suportar por causa dos nossos pecados!  

 Jesus COMEÇOU UM PROCESSO DE REDENÇÃO: ao passo que a nossa culpa foi colocada sobre 
Jesus para que a ira de Deus contra o nosso pecado fosse colocada também sobre ele, nós fomos 
perdoados. Ele começou a restaurar tudo aquilo que estava corrompido pela queda da humanidade. 
Todos as coisas agora estão sendo restauradas por causa da redenção que Jesus iniciou através da sua 
morte, ou seja; através da demonstração do amor AGAPE por nós.  

 Deus oferece o seu próprio filho à uma cidade desesperada por causa da falta de amor. Ele se preocupa 
com sua criação! Deus ainda envia os seus filhos para viverem nessas cidades oferecendo amor. Jesus 
pode transformar os relacionamentos das cidades hoje, através do seu amor que está em nós. O mesmo 
amor com que ele nos amou. É assim que fomos chamados a viver nas cidades! 

 

2. MISSÃO – JESUS NOS DEU A MISSÃO DE CONVIVER: AMAR UNS AOS OUTROS 

 Agora que já sabemos o que Jesus fez por cada um de nós e pela sua criação. Que também já sabemos 
que ele nos deu um mandamento de amarmos uns aos outros assim como ele nos amou. E que sabemos 
também qual era a referência que Jesus estava nos dando de amor, ou seja, o amor ágape. Precisamos 
relembrar algumas formas que podemos amar os nossos irmãos e as pessoas de nossa cidade.  

 A cidade sofre por causa da falta de amor. Devemos amar as pessoas para que os relacionamentos 
sejam transformados. Devemos amar uns aos outros, assim como ele nos amou! E aqui nos perguntamos 
novamente: como podemos amar as pessoas assim como Jesus nos amou? Vejamos algumas formas:  

 1º Jesus nos PERDOOU; o perdão faz parte dos relacionamentos, portanto, devemos perdoar assim 
como Jesus nos perdoou. Essa postura transformará os relacionamentos na cidade! Podemos nos 
perguntar qual é a medida para perdoarmos alguém. Porém, não podemos nos esquecer que o perdão 
que Deus ofereceu para nós só foi completado porque o Deus Pai entregou o seu próprio Filho Jesus 
para morrer em nosso lugar. Qualquer forma de perdão humano, mesmo que seja difícil e bastante 
significativo, ainda é muito pequeno comparado com o perdão de Deus. 

 É exatamente assim que iremos transformar os relacionamentos na cidade, quando nossas ações 
sinalizarem o reino de Deus. Talvez não precise acontecer uma situação tão trágica conosco! Mas fomos 
chamados para amar as pessoas como o próprio Jesus nos amou. E isso exigirá de nós uma entrega 
total! 

 2º Jesus PROMOVEU MUDANÇAS em nós; sendo assim, devemos promover mudanças nos 
relacionamentos da cidade. Nossos relacionamentos serão transformadores por serem um sinal do reino 
de Deus na cidade. Não podemos nos esquecer que a forma que Jesus tratou a mulher samaritana e 
também o cobrador de impostos – Zaqueu – fez com que eles fossem transformados.  

 O amor AGAPE precisa ser a referência para o nosso amor às pessoas. É assim que fomos chamados a 
viver, como verdadeiros discípulos de Jesus! 

 3º Jesus RESTAUROU A NOSSA DIGNIDADE; portanto, somos os agentes de transformação dos 
relacionamentos na cidade, pois, nossas relações não serão por status, poder, bens materiais ou 
influência. Nos relacionaremos com as pessoas porque cada uma delas, seja lá o que elas possuem ou 
não, são pessoas que foram criadas com a imagem de Deus.  

 Qualquer pessoa deve ser tratada com dignidade, seja o que ela faz ou não faz, o que ela tem ou não 
tem. Elas possuem um valor porque são criaturas de Deus. Precisamos perguntar se não estamos 
tratando as pessoas de formas diferentes por algum motivo que não seja a imagem de Deus que está 
nelas. Sendo assim, se dissermos que amamos a Deus, devemos amar qualquer tipo de pessoa.   

 

CONCLUSÃO:  

 Quando amarmos as pessoas como Jesus nos amou, a cidade será transformada. Quando praticarmos o 
AMOR AGAPE, as pessoas serão transformadas. O reino de Deus será sinalizado no mundo. O 
evangelho será praticado! Mais uma vez precisamos nos lembrar das palavras do nosso mestre, Jesus de 
Nazaré: “Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros”. 

 Somente quando amarmos uns aos outros assim como o próprio Jesus nos amou é que SEREMOS 
RECONHECIDOS COMO DISCÍPULOS DE JESUS. Esse é o estilo de vida dos discípulos: eles amam 
não como as pessoas da cidade, eles amam assim como o seu próprio mestre os amou. Foi para isso que 
fomos criados, para vivermos em amor. Se ainda não vivemos assim ainda há coisas que precisamos 
mudar em nós e muito ainda devemos aprender. Que o nosso Deus possa nos transformar dia após dia. 

 Que a glória de Deus esteja sobre nós para que a cada dia mais nos tornemos realmente discípulos de 
Jesus! Que a forma com que nos relacionamos possa ser um motivo de Deus se alegrar!  


