
AMOR 

 

 

"O amor não faz mal ao próximo. De sorte que o cumprimento da lei é o amor." 

 (Romanos 13:10) 

 

Vamos falar hoje sobre o amor. O apóstolo Paulo nos ensina claramente nesta 

passagem que o amor não faz mal ao próximo e que também ele é o 

cumprimento da lei, isto é, o cumprimento de todos os mandamentos. Viver 

uma vida cristã obediente é amar. Nós, cristãos, devemos manifestar esse tão 

nobre sentimento ao próximo – ou seja, todas as pessoas a nossa volta – e isso 

com ações, como ensina a carta de João: “não amemos somente de palavras” 

(1Jo. 3.8). 

 

O mundo atual precisa de amor. Por mais avançada que esteja a tecnologia e a 

ciência, por mais que haja entretenimento, o fato é que o mundo está doente! 

O homem moderno é um homem doente, depressivo, sem identidade, as nações 

e seus governantes batem cabeça procurando uma resposta para o grande surto 

doentio que a humanidade se encontra... e qual seria a cura para o mundo? Te 

respondo: é o amor. 

 

O mundo precisa de amor. As pessoas precisam ser amadas. Esse é o remédio. 

Só existe um povo que tem esse amor: é o povo de Deus, pois a Bíblia diz que 

“Deus é amor” (1Jo. 4.8) e Deus só habita entre o Seu povo. Sou eu e é você 

cristão. Então devemos levar a cura ao mundo: às pessoas. 

 

Meu irmão, estou te convidando a amar, e amar de forma incondicional: se 

compadecer da necessidade alheia, ajudar o mais fraco, não julgar as pessoas, 

pagar sempre o mal com o bem, o que, como disse Paulo, “é o cumprimento 

de toda Escritura”. E essa prática não nos fará apenas cristãos obedientes e 

genuínos, mas também trará cura para todos que estão à nossa volta. 

 

http://www.bibliaonline.com.br/acf/rm/13/10+


Talvez você não possua grandes talentos, ou poder financeiro ou até grandes 

dons espirituais, mas eu creio que você já tem o maior dos dons derramado em 

você pelo Espírito: o amor. Se você tem duvida, peça mais amor a Deus e 

exercite esse amor, pois você descobrirá que o amor do Pai está em você e você 

pode levá-lo a todos neste mundo perdido. Amém. 

 

No amor de Cristo, 

Paulo Junior 
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