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Há uma única forma de amar a Deus 
Pr. Harry Tenório 

 
O Texto para esta reflexão está em Jo 14.15 
“Se me amais, guardareis os meus mandamentos”. 
 
Introdução 
Jesus está instruindo a seus discípulos. Ele entra em uma fase de conversas reveladas, 
onde a proposta é mostrar aos discípulos as coisas que estão por vir, entre elas a 
chegada o Espírito Santo. 
 
É neste texto que nós gostaríamos me alimentar nesta manhã. Sim, eu falei me alimentar. 
A palavra de Deus é alimento que sustém a minha alma e fortifica o meu espírito, me 
preparando e capacitando assim para vencer este mundo e herdar a vida eterna. 
 
Vejamos a exegese do texto. 
 

1) Se me amais... 
 
É incrível que Jesus tenha levantado a possibilidade de alguém não amar a Deus, 
mais ela é real. Muitos não conseguem enxergar a mão de Deus no governo e sustento 
de todas as coisas no universo. Mais Quem criou o Beija Flor ou Colibri? Sim falo daquele 
pequeno e lindo pássaro colorido que tem a capacidade de parar no ar. Eles sempre 
alegravam a janela do meu quarto no período da minha infância. Havia flores que a minha 
mãe plantava logo após o meu quarto e eles apareciam atraídos pelas flores. E quem 
criou as flores que produzem o néctar que atrai e alimenta os beija-flores? Os beija-flores 
por sua vez contribuem com a polinização das flores enquanto se alimenta, completando 
assim o ciclo de benefícios mútuos que só pode ter sido produzido por Deus. 
 
Se alguém me ama... 
Você ama a Deus? Parece que este é o grande objetivo de Lúcifer o aqui inimigo de 
Deus. Extrair do nosso coração toda e qualquer possibilidade de desenvolvermos amor 
por Deus. Por isto, quando apareceu a Eva foi logo questionando a veracidade do que 
Deus havia dito para o seu marido. Ora, ele queria mostrar que Deus era mentiroso, e se 
era mentiroso não era um ser confiável. Todos nós conhecemos agora a história e 
sabemos que a verdade estava em Deus. 
 

2) ...guardareis meus mandamentos 
 
Ninguém que ama pode provar seu amor sem fatos concretos. Muitos que dizem amar ao 
sopro da mínima dificuldade desistem de tudo. 
 
Assim alguém que diz amar a medicina, quando pensa nos plantões desiste da 
profissão... 
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Alguém que diz amar o direito, quando pensa nos perigos do direito criminal não chegam 
ao final da faculdade... 
Alguém que diz amar uma mulher, ao primeiro sinal de uma enfermidade a abandona no 
momento mais delicado da sua vida... 
 
Há que se reconhecer nesta manhã que há uma única forma de amar a Deus. Esta forma 
é guardando os seus mandamentos. 
 
E o que são os mandamentos, certamente me pergunta você? São instruções divinas que 
nos foram dadas para o nosso bem. Uma espécie de diretrizes de um pai amoroso acerca 
do caminho que deve andar para se chegar a um destino bom. Um mapa da mina. 
 
Nós não vamos ter tempo para estudar em profundidade os mandamentos. Mais Cristo 
entendendo a vida corrida que nós levamos, sintetizou tudo em dois mandamentos 
primários e centrais: “Marcos 12:33  “amar a Deus de todo o coração e de todo o 
entendimento e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo”. 
 
Amar a Deus acima de todas as coisas... 
Tem gente que diz amar a Deus acima de todas as coisas mais não divide um pão, uma 
colher de manteiga com seu próximo. Será que ama? Veja que os dois mandamentos 
estão atrelados. 
 
Amar a Deus acima de todas as coisas implica em viver acima do nível de paixão e 
consciência deste mundo. Há que se renunciar para se amar a Deus. Há que haver 
doação de vida para amarmos a Deus. Como amamos a Deus e não exercemos a 
comunhão que há na oração? Como amamos a Deus e não anunciamos as boas novas 
da salvação contidas na sua palavra? A propósito, como amamos a Deus e não lemos 
suas cartas de amor por nós? 
 
... e  amar meu próximo como eu próprio me amo. O mais adoecido de todos os homens 
são os que sofrem do Egoísmo. Ele só enxerga para dentro, não vê as múltiplas 
possibilidades que existem para fora. Pois bem, o mais egoísta de todos os homens não 
consegue ser tão egoísta a ponto de não se amar profundamente. É neste padrão e 
intensidade de sentimentos que Deus manda que nós nos relacionemos com o próximo. 
 
Todos os dias fragmentos das nossas ações produzem a quebra destes dois 
mandamentos. Não é possível ceiar sem pensarmos nisto. Sem pedirmos perdão por isto. 
 
Certo dia uma criança perguntou ao pai porque não era permitido que ela participasse da 
ceia. Sem dar tempo ao pai de construir uma resposta ao seu alcance, ela compreendeu 
que ceia é um ato litúrgico para ser vivenciado sem pecados. Ela mesma se respondeu: 
“Não precisa me explicar papai. Eu sei porque não posso ceiar”. Hoje eu menti para a 
mamãe. Ela me perguntou se ontem de noite eu escovei os dentes. Eu disse que sim e 
não era verdade. Melhor do que ceiar agora papai é pedir perdão a Deus. 
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Para você hoje, é melhor ceiar ou pedir perdão a Deus por não amá-lo cumprindo seus 
mandamentos? 
 


