O Amor

“Aquele que não ama não conhece a Deus...” (1 João 4.8)
Você não fica chocado com uma declaração dessas: “Aquele que não ama não conhece
a Deus!?”
Eu uma vez mais fiquei, pois uma afirmação tão enfática como essa me leva a indagar:
“Deus dos céus será que eu realmente te conheço?” Quantos de nós, cristãos, batem no
peito afirmando em nossos cultos, ou em nossa orações: “Deus está aqui e nós o
conhecemos”? Ou em nossos estudos bíblicos e teológicos acabamos por pensar que de
tanto estudar conhecemos bem a Deus? Contudo, na verdade conhecemos sobre Deus e
não a Deus! E por que estou dizendo isso?
O conhecimento verdadeiro e completo de Deus só vem pelo amor – ”aquele que não
ama não o conhece” – que declaração aterrorizante, chocante, que joga toda nossa
teoria sobre Deus no chão, quebra todas as nossas teses, estudos, auto-piedade, autosacrifício e religiosidade. Declaração que nos envergonha, nos humilha, nos causa
impacto, arrepios e nos leva a afirmar: eu não devo conhecer a Deus! Por isso chegamos
a uma conclusão chocante: será que amamos? Quanto do que fazemos no dia-a-dia –
das coisa naturais às espirituais – é feito com amor? E quanto às pessoas: dos ímpios
aos nossos irmãos na fé, olhe para eles nesse momento, veja sua situação, seu estado,
pessoas que estão vindo na sua mente ou que você convive no dia-a-dia, você as trata
com amor, ou melhor: você as ama? Deus dos céus o que estamos fazendo?
Que apavoro toma os nossos corações! Se não sabemos amar, e se não amamos de fato,
estamos em total escuridão, pois assim vivemos sem o conhecimento de Deus, e sem
conhecê-lo onde iremos? Como venceremos? Óh Deus, nos ajude amar e mostrar o seu
amor! Quanto descaso e indiferença da nossa parte para com as pobres almas perdidas –
sem Deus e sem amparo – e nós rodeados de conforto e da graça, milhares famintos,
doentes, destruídos, condenados e nós possuímos o reino e o enterramos!? E a razão
pela qual tudo a nossa volta está tão superficial – de forma a não colhermos resultados
– é porque não fazemos nada com amor, não amamos. Eu não estou dizendo de obras,

eu não estou dizendo de ações somente, eu estou dizendo de intenções, eu estou dizendo
de sentimentos: “ALGO QUE É FEITO E MOVIDO PELO AMOR!”
E o resultado é uma falta de conhecimento de Deus, que nos deixa débeis, cegos, e isso
é a maior condenação que um homem pode ter: “não conhecer a Deus”, que tragédia,
que juízo!!! Será que não é por isso que a cristandade atual está tão perdida e confusa,
não seria essa uma das causas do declínio da igreja moderna, pois ela parece sem um
pingo de conhecimento de Deus? Então olhamos e somos obrigados a afirmar: “nossa
atual geração não ama!” Estou fazendo um apelo para que você ame, ore pedindo pelo
Espírito, para que ele derrame desse amor, ou talvez ele já foi até derramado: e será
possível que você não o pratica, não o exercita, enfim, não ama? E ele não é
manifestado, não por que você não o tenha, e sim porque você não usa a sua vontade, a
sua iniciativa em amar, pois assim assim com certeza Deus faria o resto! E a razão de
tudo isso é o nosso egoísmo, fruto desse evangelho egoísta de hoje, que sufoca o amor...
Vá enquanto é dia, ame, pratique o amor e assim conheça a Deus. Saia dessa escuridão
espiritual que você se encontra, tenha uma revelação maior de Deus, amando. Caso
contrário você poderá ouvir: “Ei, você não conhece a Deus!"
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