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C O N TATO  P E S S OA L
O amor a todos conquista

Em João 13:35, Jesus diz: “Se tiverem amor uns 
pelos outros, todos saberão que vocês são Meus 
discípulos.”1 Apesar de amor ser uma palavra muito 
usada, compreender sua amplitude e profundidade 
não é tão simples. Para explicar o significado do 

amor, as ações são mais eloquentes que os sermões. O que você estaria disposto 
a fazer para mostrar amor para aqueles ao seu redor?

Sir Ernest Shackleton, o famoso explorador da Antártica, narrou como ele 
e seus homens tentavam dormir em uma cabana de emergência, depois de 
distribuírem entre si os últimos biscoitos, todo o alimento que lhes restava. 
A situação era crítica e ninguém ali tinha certeza se conseguiria voltar para a 
civilização.

Ao perceber um movimento no grupo, Shackleton viu um dos homens 
verificando a situação dos demais. Certamente, supondo que todos estivessem 
dormindo, o homem pegou o saco de biscoitos do que estava ao seu lado. 
Shackleton ficou perplexo ao ver um daqueles a quem confiara a vida, 
roubando o último biscoito de seu companheiro de jornada. Aparentemente, 
sucumbira à pressão e decidira roubar.

Atento à movimentação Shackleton viu então o homem abrir o saco de 
biscoitos que havia tomado, colocar nele os de sua própria porção e recolocá-lo 
no lugar de onde o havia tirado. O grande explorador disse: “Não me atrevo a 
revelar o nome daquele homem, pois aquela ação foi feita para ser um segredo 
entre ele e Deus.”

O amor tem um vínculo com Deus. Tem a ver com doar-se pelo bem dos 
outros. É a base dos melhores relacionamentos, como os que temos com nossas 
mães, pais, irmãos, amigos e colegas. É também a essência do romance.

Os artigos nesta edição da Contato abordam essas várias manifestações do 
amor. Conforme nos esforçarmos para nos tornarmos melhores discípulos do 
Mestre, traremos um pouco mais de Sua luz para este mundo solitário.

Que Deus abençoe você e os seus com uma medida extra do Seu amor.

Mário Sant’Ana
Editor
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OS  
DOIS 

PASSOS  
DO  

AMOR
Outro dia li um artigo muito 
interessante sobre a Técnica Feynman, 
que promete ajudar a aprender qualquer coisa em quatro 
passos. Fiquei intrigado. Gosto de aprender e salto 
em qualquer oportunidade que facilite o processo. O 
artigo diz que Feynman sempre tentou explicar as ideias 
complexas nos termos mais simples.1

Então lembrei de algo igualmente prático e muito 
mais importante, que batizei Os Dois Passos do Amor, 
ensinado pelo melhor de todos os professores:

1. Ame a Deus com tudo o que tem — absoluta 
e inequivocamente tudo. Isso inclui seu tempo, 
desejos, dinheiro e tudo mais.

2. Ame aqueles ao seu redor, esteja atento às 
necessidades e aos sentimentos deles, tanto 
quanto você está aos seus próprios. Coloque-se 

no lugar dos outros e ajude-os sempre que puder.2

É uma fórmula simples para uma vida significativa e 
bem-sucedida.

Quantas vezes já foi dito que o mundo precisa de 

Por Chris Mizrany

mais amor? Infelizmente, porém, muita coisa em nosso 
mundo moderno representa justamente o oposto: guerra, 
violência, discriminação e intolerância. Nossas vidas e 
sociedade em geral seriam verdadeiramente diferentes se 
aplicássemos diariamente Os Dois Passos do Amor.

Charles Spurgeon certa vez disse: “Temos comunhão 
com Cristo em Seus pensamentos, pontos de vista 
e propósitos; pois Seus pensamentos são nossos 
pensamentos de acordo com nossa capacidade e 
santidade. Os crentes veem as questões tal como Jesus as 
vê; tanto o que Lhe agrada quanto o que O entristece.”

Seria maravilhoso se fosse realmente assim em minha 
vida: pensar como Cristo e ter desejos que correspondam 
aos dEle, em vez de minhas tendências egoístas. Entristece 
nosso Salvador ver tantas pessoas infelizes e não amadas, 
e isso deveria me entristecer também. Nem sempre posso 
fazer tanto quanto gostaria, mas posso amar muito.

Se eu diligentemente passar tempo na Sua Palavra, 
ouvindo Sua voz e seguindo Seus Dois Passos do Amor, 
estarei no caminho para uma vida abençoada com 
plenitude espiritual.

Chris Mizrany é missionário, fotógrafo e web 
designer na organização Helping Hand, na 
Cidade do Cabo, África do Sul. ■

1. Leia aqui Técnica Feynman: como aprender qualquer coisa 

em 4 passos: https://mude.vc/tecnica-feynman/.

2. Ver Mateus 22:37–40.
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Se eu lhe pedisse para descrever 
o ministério de Jesus às pessoas, o 
que você diria? É uma pergunta importante, 
porque Ele nos chamou para sermos Seus 
representantes, pelo que devemos considerar 
como podemos refletir melhor Seu amor 
enquanto seguimos Seus passos.

O que Jesus oferece atende às necessidades 
mais profundas de cada pessoa que vem a 
Ele. Vai além de tudo o que este mundo 
tem a oferecer e tem o poder de transformar 
qualquer um. Jesus veio para oferecer o 
mesmo amor transformador aos pastores 
nos campos, aos fanáticos radicais, aos 
líderes religiosos, ao centurião romano ou 
às crianças que se reuniram ao Seu redor. 
Dá livremente a cada pessoa que busca 
a verdade.

Jesus ama incondicionalmente! Vê 
além das falhas, das aparências e até 
mesmo do que se revela em palavras e 
ações. Vê o coração que está desesperado 
para encontrar esperança e verdade. 
Prometeu que nunca rejeitaria ninguém 
que viesse a Ele.1 As necessidades de 

cada pessoa mexem com Seu 
coração e deveriam mexer 
com o nosso também, 
independentemente de 

ser um mendigo, alguém 
influente, uma pessoa comum 

tentando superar mais um dia, ou um colega 
de trabalho com quem normalmente não 
interagimos.

Jesus ama cada pessoa no planeta tanto 
quanto a mim e a você. Seu amor nunca foi 
restrito a um grupo. Amava os fariseus que 
vieram a Ele em busca da verdade tanto quanto 
amava os publicanos. Amava o centurião 
tanto quanto o leproso que Ele tocou e curou. 
Jesus amava a mulher pega em adultério 
tanto quanto amava Seus discípulos. Amava o 
jovem governante rico tanto quanto amava a 
viúva que doou o pouco dinheiro que tinha. 
Independentemente de quem fossem ou do 
que tivessem feito, Jesus amou o suficiente para 
morrer por todos.

Se quisermos seguir Seus passos, precisamos 
fazer o mesmo: abrir o coração, como Jesus fez, 
para compartilhar Seu amor com aqueles que 
dele precisam.

Maria Fontaine e seu marido, Peter 
Amsterdam, são diretores da Família 
Internacional, uma comunidade cristã. 
Adaptação do artigo original. ■

SEM 
FAVORITOS

Por Maria Fontaine

1. Ver João
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1. Ver Romanos 5:8; João 15:13

2. João 13:34–35 NVI

3. https://www.gotquestions.org/

loving-others.html

emocional. O problema é que nem 
sempre podemos controlar nossas 
emoções. Podemos certamente 
controlar o que fazemos por causa 
das emoções, mas muitas vezes as 
emoções apenas surgem. No entanto, 
o tipo de amor que Deus nos chama 
a ter pelos outros é o mesmo que 
Ele tem por nós. É o amor ágape, 
cuja essência é o altruísmo. O amor 
de Deus por nós é abnegado, o tipo 
que O enviou à cruz pelos nossos 
pecados. Ele não nos salvou porque 
éramos amáveis; mas porque Seu 
amor fez com que Se sacrificasse por 
nós. Amamos os outros o suficiente 
para nos sacrificar por eles, mesmo 
quando são difíceis de amar? Amar 
os outros é uma questão da vontade, 
não de emoções.

Deus morreu por nós apesar do 
nosso pior, apesar do nosso pecado, 
quando éramos totalmente indignos.1 
Quando fazemos sacrifícios para 
amar alguém, temos um vislumbre da 
profundidade do amor de Deus por 

Amar os outros pode ser 
extremamente difícil 
às vezes. Uma frase comum 
para se referir a essas pessoas que 
temos dificuldade de amar é que 
“necessitamos de uma dose maior de 
graça”. Entretanto, às vezes é difícil 
amar até aqueles de quem gostamos. 
A principal razão por que temos 
dificuldade em amar é o pecado, 
nosso e dos outros. … Combater em 
nós o egoísmo, a tendência a pecar, 
e tentar aprender a lidar com essas 
coisas nos outros torna o amor um 
objetivo difícil de alcançar.

Outra razão pela qual pode 
ser difícil amar os outros é que às 
vezes entendemos mal o verdadeiro 
amor. Tendemos a pensar no amor 
primeiramente como uma resposta 

nós, e refletimos Deus para o mundo. 
Jesus disse aos Seus discípulos: “Novo 
mandamento vos dou: que vos ameis 
uns aos outros; assim como eu vos 
amei, que também vos ameis uns aos 
outros. Nisto conhecerão todos que 
sois meus discípulos: se tiverdes amor 
uns aos outros.”2 Observe que Ele 
não disse: “Sintam-se amorosos uns 
com os outros”. Disse: “Amai-vos uns 
aos outros”. Ordenou uma ação, não 
um sentimento. …

Amar os outros é difícil porque 
são humanos como nós. Não 
obstante, nessa dificuldade passamos 
a apreciar a qualidade do amor de 
Deus por nós. E quando amamos 
os outros, apesar da sua falta de 
amabilidade, o Espírito de Deus 
resplandece, Ele é glorificado, os 
outros são edificados e o mundo vê 
Cristo em nós.

Este artigo é uma cortesia de 
GotQuestions.org.3 ■

POR QUE AMAR  
OS OUTROS PODE  
SER TÃO DIFÍCIL?
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Há cerca de seis anos, 
mudamo-nos para um novo 
bairro. Desde então, tentamos ser 
amáveis e gentis com nossos vizinhos. 
Sempre os cumprimentávamos com 
um sorriso e perguntávamos como 
estavam. Várias vezes fizemos pizza ca-
seira e demos para eles como um sinal 
de amizade. Achávamos que estávamos 
fazendo algo especial ao mostrar aos 
nossos vizinhos que nos importamos 
com eles, até conhecermos a Nilda.

Ela tem dois netos adultos deficien-
tes físicos por conta de uma doença 
genética degenerativa. Para ajudar a 
cuidar deles, decidiu morar com a 
filha e sua família. Cuidar de pessoas 
com deficiência física gera muito 
trabalho, estresse e ninguém culparia 
essa família por se concentrar em seus 
próprios problemas e desafios. Mas 
não é assim com Nilda. Ela é a pessoa 
mais hospitaleira que já conheci, e 

sempre tem pelo menos uma ou até 
mais visitas em casa. Sai um, entra ou-
tro, em um fluxo constante de visitas.

Refrescos e bolos estão sempre 
à mão, ou lanches e pratos simples 
são preparados em minutos. Apesar 
dos desafios e dificuldades que essa 
família enfrenta, a casa tem uma 
atmosfera alegre e otimista.

Até mesmo o nosso cão, que 
ocasionalmente a visita conosco, não 
sai sem uma tigela de água e uma 
comidinha especial para cachorro. 
Na verdade, ele reconhece Nilda à 
distância e mal pode esperar para ver 
que coisa gostosa ela vai lhe dar a cada 
visita. Nilda está atenta aos menores 
detalhes quando recebe as pessoas

Não sei se nestes poucos parágra-
fos consigo realmente descrever a 
alegria, gentileza, preocupação amo-
rosa, ajuda e hospitalidade que ela 
compartilha com outros, mas sempre 
que penso nela, a seguinte citação me 
vem à mente:

Nosso Senhor... nos diz que 
as pequenas coisas que fazemos, 
como, por exemplo, alimentar os 
famintos, dar de beber aos sedentos, 
ser hospitaleiros com os estranhos, 
visitar os doentes e os outros 
ministérios de amor os quais nem 
levamos em conta, se feitas com o 
espírito correto são aceitas como se 
tivessem sido feitas para o próprio 
Cristo! … A melhor coisa que 
podemos fazer com nosso amor não 
é buscar uma chance de realizarmos 
algum ato excelente que resplandeça 
perante o mundo, mas preenchermos 
todos os dias e horas com pequenas 
gentilezas que tornarão inúmeros 
corações mais nobres, mais fortes e 
mais felizes. — J. R. Miller

Irena Žabičková é voluntária 
em tempo integral na 
organização Per un mondo 
migliore1, com presença na 
Croácia e na Itália. ■1. http://www.perunmondomigliore.org

A HOSPITALIDADE  
DE NILDA

Por Irena Žabičková

Não se esqueçam da hospitalidade; 
foi praticando-a que, sem o saber, 
alguns acolheram anjos.  
— Hebreus 13:2 NVI

Compartilhem o que vocês têm com 
os santos em suas necessidades. 
Pratiquem a hospitalidade.  
— Romanos 12:13 NVI
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DEUS EM 

CARNE E 

OSSO

Certa vez, li que o bom pai 
prepara os filhos para o 
relacionamento com o Pai 
celestial, Deus. Talvez o meu 
não saiba, mas algo que deu o norte 
à minha vida foi uma conversa que 
tivemos sobre uma colina, no verão, 
quando eu estava com 18 anos. Ele 
provavelmente não se lembra do que 
aconteceu, mas, como era típico, 
aquela foi mais uma ocasião em 
que me ofereceu conselhos sábios e 
amorosos sem exagerar na dose.

Naquele dia, falamos de tudo 
e acabei lhe contando sobre um 
amigo, os problemas que estávamos 
enfrentando e a que, a meu ver, nossa 
amizade nos estava levando. Não me 
lembro como expliquei tudo, mas 
recordo de estar muito sem jeito. 
Depois de pôr tudo para fora, olhei 
para ele e perguntei com um tom 
melancólico: “O que faço agora, pai? 
Diga-me o que fazer”.

“Sem dúvida, é uma decisão 
difícil, mas você está com 18 anos, 

o que significa que é adulta. Não 
vou lhe dizer o que fazer, porque 
você já sabe o que fazer” - foi sua 
resposta.

Olhei para ele sem entender. Não! 
Eu não era adulta ainda - ou pelo 
menos não me via assim. Tinha só 
18 anos e não fazia a menor ideia do 
que deveria fazer. Espere aí… isso 
não é verdade. Naquela situação eu 
sabia exatamente o que fazer. Não 
era o passo que queria dar, mas era 
a melhor decisão. E acabei por fazer 
a escolha certa, em grande parte 
porque meu pai acreditou que era 
o que eu faria e confiou na minha 
capacidade.

Nem toda decisão que tomei 
desde então foi acertada, mas aquela 
conversa me ajudou a tomar o 
caminho da independência e me 
fez acreditar que eu poderia vencer 
na vida. A certeza de que alguém 
acreditava em mim me ajudou 
tempos depois, quando me vi diante 
de escolhas ainda mais difíceis.

Meu pai sempre deixou muito 
claro que não apenas acredita 
em mim, mas que me ama 
incondicionalmente. Seja o que for 
que eu decida, sempre serei sua filha 
e sempre contarei com seu amor. De 
todos os presentes que dele recebi, é 
por esse que lhe sou mais grata

Demorou um pouco, mas o 
tempo me ajudou a ver que o amor e 
fé de meu pai refletem os de Deus.

Deus nos ensina a caminhar e 
depois nos deixa correr sozinhos, 
acreditando que podemos vencer, 
mas sempre pronto para nos acudir 
quando caímos ou precisamos 
de ajuda. “Você é uma pessoa 
especial,” Ele nos diz, “capaz de fazer 
maravilhas por Mim e pelos outros”. 
E quando pisamos na bola - o que 
acontece com certa frequência -, 
sussurra aos nossos ouvidos: “Faça 
o que você fizer, sempre a amarei” e 
nos ajuda a acertar da próxima vez.

Obrigada, papai, por ser a dádiva 
do amor de Deus em carne e osso! ■

Por Lily Neve
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Jantar  
a Dois

Depois de 21 anos de casado, 
descobri uma nova maneira de manter viva 
a chama do amor: decidi sair com outra 
mulher. 

Na realidade foi ideia da minha esposa.
“Você sabe que a ama” - disse-me minha 

esposa um dia, pegando-me de surpresa.
“Mas, eu te amo” - protestei à minha 

mulher.
“Eu sei. Mas, você também a ama. 

Tenho certeza disso.”
A outra mulher, com quem minha 

esposa queria que eu saísse era minha mãe, 
viúva havia 19 anos. Mas as exigências 
do meu trabalho e de meus 3 filhos, 
faziam com que eu a visitasse apenas 
ocasionalmente. Naquela noite, a convidei 
para jantar e ir ao cinema.

“O que é que você tem? Você está 
bem?”- perguntou-me, após o convite. 
(Minha mãe é o tipo de mulher que 
acredita que uma ligação tarde da noite, 
ou um convite surpresa é indício de más 
notícias).

“Pensei que seria agradável passar algum 
tempo com você,” respondi. “Só nós dois.”

Ela refletiu por um momento e 
respondeu: “Eu adoraria”.

Era sexta-feira quando, depois do 
trabalho, peguei o carro para buscá-la. 
Eu estava um pouco nervoso. Ao chegar 
à sua casa, notei que ela, também parecia 
nervosa por causa do nosso “jantar a dois”. 
Esperava-me na porta com seu casaco, 
havia feito um penteado e usava o vestido 
com que celebrou seu último aniversário de 
bodas. Seu rosto sorria e irradiava luz como 
um anjo.

“Eu disse às minhas amigas que ia sair 
com você e ficaram impressionadas” - 
comentou enquanto entrava no carro. “Mal 
podem esperar para saber como foi nossa 
aventura.”

Autor desconhecido
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Fomos a um restaurante não muito 
elegante, mas muito aconchegante. Minha 
mãe segurou meu braço como se fosse “a 
primeira dama”. Quando nos sentamos, 
tive que ler para ela o menu. Seus olhos só 
enxergavam as letras grandes.

Quando estava pela metade das entradas, 
percebi que mamãe, do outro lado da mesa, 
me olhava fixamente. Um sorriso nostálgico 
se delineava nos seus lábios.

“Era eu quem lia o menu quando você 
era pequeno” - disse-me.

“Então é hora de relaxar e me permitir 
devolver o favor” - respondi. Durante o 
jantar tivemos uma agradável conversa; 
nada extraordinário, só colocando em dia 
a vida um para o outro. Falamos tanto que 
perdemos o horário para o cinema.

Quero sair com você outra vez, mas só 
se me deixar pagar a conta - disse ela no 
caminho para casa. Concordei.

“Como foi a noite?” - quis saber minha 
esposa quando cheguei naquela noite.

“Foi muito agradável. Muito mais do 
que imaginei” — respondi.

Uma semana mais tarde, minha mãe 
morreu, vítima de um infarto fulminante. 
Tudo foi tão rápido, não pude fazer nada 
por ela.

Depois de algum tempo recebi um 
envelope com a cópia de uma reserva no 
restaurante onde havíamos jantado, com 
um bilhete que dizia:

“O jantar que teríamos paguei 
antecipado, estava quase certa de que 
poderia não estar mais aqui, por isso paguei 
um jantar para você e para sua esposa. Você 
jamais poderá entender o que aquela noite 
significou para mim. Eu amo você.”

Naquele momento, compreendi 
a importância de dizer “Eu te amo”, 
enquanto ainda há tempo e de dar aos que 
amamos o tempo que merecem. ■

UM BOM COMEÇO
Por Keith Phillips

Clark e Mary estavam apaixonados. Ele a pediu em 
casamento e ela aceitou. Mas a coisa não era tão simples. Clark sabia 
que para ter um casamento feliz e harmonioso, precisava da aprovação 
de Clarence e Goldie, pais de Mary - especialmente Goldie. Ele ouvira 
falar que sogras podem ser... digamos... um pouco difíceis. Então, 
quando chegou a hora de lhes contar a decisão, Clark se preparou 
para o pior e esperou o melhor.

“Você percebe que um casamento precisa ser 50-50?” perguntou 
Goldie para testar Clark.

“Não para nós” — respondeu Clark sem titubear. “O nosso será 60-60!”
E assim foi.
Essa é a verdadeira história de como começou um lar feliz— um 

lar do qual tive a felicidade de integrar alguns anos depois. É uma 
história simples, mas contém uma verdade importante: casamentos 
bem sucedidos e lares felizes (ou quaisquer relacionamentos bem 
sucedidos, nesse caso) são construídos com pequenas ações diárias 
de amor abnegado, onde cada pessoa está disposta a dar aquele 10% 
adicional sem ter o registro de quem deve ser o próximo a doar ou 
ceder. Não é maravilhoso quando as pessoas são assim com você?

Onde encontrar esse tipo de amor que vai ajudar você e seus entes 
queridos nos altos e baixos da vida; nos desafios e decepções que vêm 
com os anos? Na fonte de todas as coisas boas: o próprio Deus. Basta 
pedir. “Toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do 
Pai, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos.”1

Keith Phillips foi editor chefe da Contato por 14 
anos, de 1999 a 2013. Atualmente, ele e sua esposa Caryn 
trabalham na assistência de pessoas sem teto nos EUA. ■

1. Tiago 1:17; 1 Timóteo 6:17
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Quando isso acontece, é preciso 
reverter a tendência, o que demanda 
intencionalidade, esforço consciente 
e não será fácil, especialmente se o 
problema não for recente. Não será 
fácil, mas pode ser feito. Primeiro, pare 
e procure se lembrar de todas as coisas 
que atraiu você para a outra pessoa. 
Concentre-se nessas características 
boas e positivas. Então pergunte a si 
mesmo: Por que seu cônjuge se sentia 
atraído por você no início? A maneira 
mais rápida e segura de devolver o 
brilho a qualquer relacionamento é 
lembrar o que gerou aquela relação 
amorosa. Procure ser a pessoa que 
você queria ser quando tudo começou, 
aprecie as boas qualidades de seu 
parceiro ou parceira, e a outra parte 
quase certamente fará o mesmo.

Lembre-se: Deus Se especializa 
em recomeços. “Se alguém está em 
Cristo, é nova criação. As coisas 
antigas já passaram; eis que surgiram 
coisas novas!”1 É uma promessa 
relacionada à salvação, mas também 
à vida diária. Deus revitalizará e 
renovará qualquer relacionamento se 
Lhe pedirmos trabalhar em nossos 
corações e em nossas vidas. ■

Renovando  
a MAGIA

Respostas às suas pergutnas

P: Estamos casados há 11 
anos e ainda nos amamos, 
mas nossa relação perdeu o colorido. 
O que podemos fazer para renovar a 
magia em nosso casamento?

R: Em geral, quando os casais juram 
fidelidade “na alegria e na tristeza”, 
encantados pela magia de olhos 
que brilham com aquele momento, 
imaginam a vida a dois ficando cada 
vez melhor sempre. Os novos pais 
olham nos olhos do recém-nascido 
e prometem nunca machucar ou 
desapontar a criança. As crianças 
prometem ser melhores amigas 
para sempre. Médicos, enfermeiros, 
professores, assistentes sociais, 
voluntários e outros se comprometem 
a servir os outros. São compromissos 
inspirados pelo amor — a supercola 
que une famílias, amizades e todas as 
outras coisas boas.

Por que, então, casais brigam? Por 
que os pais pegam no pé dos filhos, 
os diminuem e ficam impacientes 
com eles? Por que os amigos se 
afastam? Por que a inspiração para 

servir os outros diminui? O que 
podemos fazer para reacender o amor 
que nos inspirou a fazer nossos votos?

Com o tempo, ficamos tão acostu-
mados com as pessoas mais próxi-
mas que não as valorizamos nem 
as tratamos como deveríamos. O 
desgaste da vida diária tem seu preço 
e a reluzente novidade de relaciona-
mentos outrora preciosos começa a 
desaparecer. Na convivência diária, as 
falhas de todos começam a aparecer. 
Rotinas se tornam prisões e o que va-
lorizávamos como bênçãos passamos 
a ver como fardos.1. 2 Coríntios 5:17
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— Tenho de buscá-lo! - gritou 
por sobre o barulho ensurdecedor da 
batalha.

— É impossível! Você será morto 
assim que colocar a cabeça para fora 
da trincheira.

Mas o rapaz, desvencilhando-
se do oficial, arrastou-se para fora 
da trincheira e se lançou sob fogo 
cruzado à procura do irmão caçula.

Ao encontrá-lo, o mais jovem só 
conseguiu sussurrar: “Eu sabia que 
você viria!”

A essa altura, o irmão mais velho, 
também ferido, mal conseguiu trazê-
lo de volta para o seu território, onde 
os dois caíram agonizantes.

O oficial quis saber do mais velho: 
“Por que você fez isso? Eu o avisei 
que seria morto!” A resposta veio 
com o último sorriso: “Eu tinha de 
ir! Ele esperava isso de mim e eu não 
podia decepcionar meu irmão.” ■

Conta-se a história de 
dois irmãos que, pouco 
depois de se alistarem no 
exército, foram enviados 
para a linha de frente 
durante a I Guerra 
Mundial. Naquela época, os 
soldados cavavam uma rede de 
trincheiras ao longo da linha de 
frente, dentro do seu território. 
De vez em quando, um atacava 
ou tentava invadir a linha inimiga. 
Em uma dessas ocasiões, o irmão 
mais jovem foi ferido mortalmente 
na “terra de ninguém”, a perigosa 
área aberta entre dois exércitos em 
combate.

O irmão mais velho, ainda seguro 
na trincheira, ao observar o que 
acontecera, sabia instintivamente o 
que deveria fazer. Foi seguindo por 
dentro da trincheira até chegar ao 
oficial:

“Ele esperava isso de mim”

Ninguém tem mais amor pelos seus 
amigos do que aquele que dá a sua 
vida por eles. — Jesus, João 15:13 NTLH

Quando perguntado qual era o 
maior mandamento de Deus, Jesus 
respondeu: “Amarás o Senhor teu 
Deus de todo o teu coração, de 
toda a tua alma e de todo o teu 
entendimento. Este é o primeiro e 
grande mandamento. O segundo, 
semelhante a este, é: Amarás o teu 
próximo como a ti mesmo.”1

Para Deus, o amor é a virtude 
suprema. É o mais importante. Deus 
não nos pede perfeição; não nos 
pede para nunca errarmos; não nos 
pede grandes realizações que nos 
tornem mundialmente famosos. 
Pede-nos apenas para amarmos os 
outros. — Shannon Shayler

1. Mateus 22:37–39
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4. O amor tem um dia cheio, difícil e frustrante no 
trabalho, mas não fica irritado nem de mau humor. 

O amor fica feliz pelo outro cara que ganha todas as pro-
moções. O amor não precisa dirigir o carro mais luxuoso, 
viver na casa mais espaçosa nem ter as últimas engenhocas 
eletrônicas. O amor não tem que sempre ser o chefe nem 
ter a última palavra.

5. O amor não é rude nem grosseiro, não é egoísta, não 
se queixa nem pressiona as pessoas para obter o que lhe 

interessa, porque está tão ocupado atendendo às necessidades 
dos outros, que não tem tempo para se preocupar com as 
suas. O amor não perde as estribeiras quando as coisas não 
acontecem a seu modo. O amor é rápido para acreditar no 
melhor sobre as pessoas e lento para acreditar no resto.

6. O amor detesta ouvir fofocas e prefere só falar 
das virtudes e coisas boas que as pessoas fizeram. 

Busca incansavelmente a verdade e rejeita falsidades – até 
aquelas que parecem fazer sentido.

1 CORÍNTIOS  
13 HOJE

1. Mateus 22:39

Jesus nos revelou o segredo para a felicidade e harmonia 
quando disse: “Amarás o teu próximo como a ti mesmo”.1 Mas o que isso 
significa em termos práticos, no dia-a-dia? Uma das melhores explicações pode 
ser encontrada na Bíblia, em 1 Coríntios 13, o capítulo do amor. Os tempos e os 
termos mudaram, mas seus princípios permanecem verdadeiros. Leia a seguir como o 
apóstolo Paulo talvez escrevesse esses ensinamentos hoje.

1. Se eu falar cinco idiomas e conversar  
inteligentemente sobre dezenas de assuntos, mas não 

tiver amor suficiente para evitar fofocar ou menosprezar 
os outros, então não estarei apenas tagarelando, mas sendo 
uma influência destrutiva.

2. E mesmo que eu leia a Bíblia regularmente e ainda 
que eu saiba partes dela de cor, e mesmo que eu ore 

diariamente e tenha muita fé e outros dons espirituais, se 
não tiver amor suficiente para, às vezes, sacrificar alguns 
de meus desejos pessoais por amor a outros, então toda a 
minha “espiritualidade” não significa nada.

3. E mesmo que eu tenha dois empregos para prover 
para minha família, e ainda que eu faça caridade e 

seja voluntário para cada projeto comunitário que venha 
a surgir, se não demonstrar amor e bondade àqueles 
com quem vivo e trabalho, todo o meu trabalho duro e 
abnegação não valem nada.
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7. O amor está sempre pronto para acreditar nas 
pessoas e busca o que há de melhor nelas. O amor 

deseja que outros atinjam o seu potencial pleno e lhes dá 
todas as oportunidades para que isso aconteça. O amor 
não perde a paciência, mesmo com aqueles que são lentos 
para acompanhar o ritmo ou fazer o que lhes cabe. O 
amor não fica olhando para o relógio quando os outros 
estão falando.

8. O amor nunca falha. Eu falho aos outros, e outros 
podem falhar a mim. Todos podemos nos equivocar, 

desencaminhar ou nos confundir às vezes. Nossas 
palavras e ações frequentemente são falhas e nossas ideias 
brilhantes nem sempre dão os resultados desejados.

9. Somos frágeis, falíveis, frequentemente tolos e nossa 
compreensão do mundo em que vivemos, sem 

mencionar do mundo por vir, na melhor das hipóteses, é 
apenas parcial.

10. Mas quando virmos a Deus,  
tudo fará sentido.

11. Na verdade, somos infantis na prática do 
verdadeiro amor, mas Deus pode nos ajudar  

a superar nossas infantilidades.

12. No momento não temos a mínima ideia do  
que realmente se trata o amor e as outras coisas 

de maior importância na vida. Mas quando vivermos 
em Seu reino saberemos e entenderemos muito melhor a 
Deus e ao Seu plano.

13. Fé em Deus e esperança com base nas promessas 
da Sua Palavra são virtudes importantes de 

serem cultivadas, mas o amor é ainda mais importante! ■

O  P O D E R  D O  A M O R
Não há dificuldade que o amor não 
vença; doença que o amor não cure; 
porta que o amor não abra; obstáculo 
que o amor não transponha; muralha 
que o amor não derrube; pecado 
que o amor não redima. Por mais 
enraizado que seja o problema, 
por mais desalentadora que seja a 
perspectiva, por mais emaranhada 
que esteja a situação e por mais grave 
que seja o erro, uma grande dose de 
amor dissolverá tudo isso. — Emmet 
Fox (1886–1951)

C O N H E Ç A  O  H O M E M
Se você ainda não conhece o Homem do Amor que tem 
poder para perdoar o passado, transformar o presente, 
iluminar o futuro e conceder felicidade eterna, pode 
encontrá-lO, se fizer a seguinte oração com sinceridade:

Querido Jesus, obrigado por morrer por mim para que 
eu possa ter vida eterna. Por favor, perdoe-me por tudo 
de errado e maldoso que fiz. Entre no meu coração, 
conceda-me a dádiva da vida eterna e ajude-me a 
conhecer o Seu amor e paz. Obrigado por ouvir e 
atender a esta oração e por, a partir deste momento, 
estar sempre comigo. Amém.
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o risco, como também a alegria. 
Paternidade ou maternidade é 
assim. O casamento também. E 
com a amizade é igual. Para viver ao 
máximo é preciso se expor a um poço 
sem fundo de vulnerabilidade. — 
Kristin Armstrong (n. 1973)

O amor é como uma planta preciosa. 
Você não pode recebê-la e deixá-la 
no armário ou achar que ela cuidará 
de si mesma. É preciso continuar 
aguando essa planta. Ela requer 
muito cuidado e atenção. — John 
Lennon (1940–1980)

Erramos ao presumir que se nossos 
companheiros nos amarem, agirão 
e reagirão de certa maneira - da 
maneira que nós agimos e reagimos 
quando amamos alguém. — John 
Gray (n. 1951)

O amor não deixa ninguém cego, o 
que cega é o amor por si mesmo. — 
Voltaire (1694–1778)

Vivenciar um relacionamento é como 
segurar areia na mão. Se deixar a mão 

ASSIM É O AMOR
Para pensar

As sendas do verdadeiro amor nunca 
foram suaves. — William Shakespeare 
(1564–1616)

O amor é tudo de bom que se fala 
dele. Pelo amor, vale a pena lutar, ser 
corajoso e arriscar tudo. — Erica Jong 
(n. 1942)

Amar é um ato de perdão infinito, 
um olhar terno que se torna um 
hábito. — Peter Ustinov (1921–
2004)

Passamos a amar não quando 
encontramos uma pessoa perfeita, 
mas quando aprendemos a ver 
de maneira perfeita uma pessoa 
imperfeita. — Sam Keen (n. 1931)

É fácil entender o amor à primeira 
vista. O milagre é quando duas 
pessoas passam a vida inteira olhando 
uma para a outra e ainda se amam. 
— Amy Bloom (n. 1953)

Todas as melhores coisas da vida 
vêm num embrulho de risco. 
Você desamarra o laço e assume 

aberta, a areia permanecerá ali. No 
minuto em que você fechar a mão 
e tentar reter a areia com firmeza, 
ela começará a escapulir por entre 
seus dedos. Talvez você consiga reter 
uma pequena parte, mas o restante 
acabará vazando. Um relacionamento 
é assim. Trate a outra pessoa com 
liberalidade, respeito e liberdade, 
e o relacionamento provavelmente 
permanecerá intacto. Mas muitas 
restrições e possessividade farão com 
que o relacionamento escape e se 
perca. — Kaleel Jamison (1931–1985)

Aprende-se a falar falando; a estudar, 
estudando; a correr, correndo; a 
trabalhar, trabalhando. Da mesma 
forma, é amando que aprendemos a 
amar. Os que pensam aprender de 
qualquer outra maneira enganam a 
si mesmos. — Saint Francis de Sales 
(1567–1622)

O amor é como o cubo de Rubik: 
Há incontáveis voltas e giros errados, 
mas quando se acerta, parece perfeito 
de qualquer ângulo que se olhe.  
— Brian Cramer ■
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amigos, o novo amor e o antigo. 
Mostra como todos nos conectamos 
em nossas experiências humanas e 
como o amor está ao nosso redor, se 
estivermos dispostos a procurá-lo.

Uma das minhas falas favoritas 
está na introdução: “Parece que o 
amor está em toda parte. Às vezes não 
é tão dignificado ou digno de nota, 
mas está sempre lá. Pais e filhos, mães 
e filhas, maridos e esposas, namora-
dos, namoradas, velhos amigos.” Às 
vezes leva um minuto para notar. Não 
só porque a vida é ocupada, mas tam-
bém porque muitas vezes parece feia.

É fácil se deixar calejar, pensar na 
humanidade como um todo endure-
cido e cruel. Mas isso simplesmente 
não é verdade. O amor, na forma de 
bondade, amizade, compaixão, afeto, 
serviço e sacrifício está ao nosso re-
dor. Ele se infiltra pelas rachaduras da 
indiferença, do ódio, da solidão, do 

Todo ano, na época de Natal, 
meu marido tem de suportar uma de 
minhas tradições particulares: assistir 
Simplesmente Amor.1 O filme tece 
em um único enredo várias histórias 
de uma forma totalmente previsível 
e melosa. Mas cada vez que vejo me 
emociono por uma parte diferente da 
história. Tento animar meu marido, 
mas não funciona! Isso me deixa um 
pouco triste, mas não entendo como 
alguém não pode ser atraído por to-
das aquelas demonstrações de amor, 
ternura e afeto.

Provavelmente o que mais gosto 
no filme é como retrata os tipos 
diferentes de amor: o amor entre 
familiares, o amor em luto, o amor 
romântico, o amor não correspon-
dido, o amor abnegado, amor entre 

preconceito, da dor, e nos conecta.
Segundo a Bíblia, “Quem ama é 

nascido de Deus e conhece a Deus.”2 
Nossa habilidade de amar é a marca 
de Deus em cada um de nossos cora-
ções, mesmo para aqueles que não se 
autodenominam seguidores de Jesus. 
Todas as diferentes formas de amar 
são manifestações do nosso Criador. 
Em muitos aspectos, acho que nossa 
resposta ao amor é uma resposta a 
Deus.

Talvez você não goste de filmes 
muito sentimentais, mas espero que 
pare um minuto para notar o amor 
ao seu redor e espero que isso o faça 
feliz.

Marie Alvero foi missionária 
na África e no México. 
Atualmente, vive com o marido 
e os filhos na Região Central 
do Texas, nos EUA. ■

SIMPLESMENTE AMOR
Por Marie Alvero

1. Richard Curtis. Universal Pictures, 2003.

2. 1 João 4:7
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O PAI ME 
ENVIOU

Com amor, Jesus

Assim como o Pai Me enviou, Eu os envio. 
Eu os envio a um mundo de dores e per-
das, mágoas e sofrimento, reveses e solidão, 
necessidades e anelos, para darem a esse 
mundo perdido e solitário o que de Mim 
receberam. Deem liberalmente o Meu 
amor, a Minha compaixão e compreensão 
aos que precisam disso desesperadamente.

Onde quer que estejam, qualquer que 
seja a sua situação, existem pessoas por 
perto que precisam do Meu amor. Algumas 
vão aceitar, outras não. Quero lhes dar não 
apenas a vida eterna, mas também vida 
mais abundante aqui e agora – amor, paz, 
compreensão e realização. Quero transfor-
mar suas vidas para melhor, tanto na terra 
como no mundo por vir.

As suas palavras de amizade e interesse 
sincero pelas pessoas demonstram o Meu 
amor e interesse por elas, que quero ser seu 
amigo para sempre. Para quem têm poucos 
amigos fiéis, a sua simpatia e compreensão 
toca fundo. O mundo anseia pela a paz 
e confiança que você demonstra, assim 
como pela esperança que sustenta em meio 
às tempestades da vida. O amor genuíno 
que veem em você é como estar sentado 
na frente de uma lareira quentinha numa 
noite fria de inverno

Todos têm influência, e quando se 
influencia alguém para o bem, essa pessoa 
faz o mesmo com outros, causando um 
efeito cascata do Meu amor.


