
Amar aos irmãos, Amadurece 

“Ninguém jamais viu a Deus; se amarmos uns aos outros, Deus permanece 

em nós, e o seu amor é, em nós, aperfeiçoado” (1 Jo 4.12) 

Imaturidade se manifesta em falta de amor. O exercício do amor contribui 

para o amadurecimento de quem assim o faz. Na troca de experiência de amar, quem 

dá, também ganha.  

No texto em tela, João continua exortando o povo a amar-se, pois fazê-lo é 

a garantia que o cristão tem de um instrumento eficaz para obter maturidade. O amor 

de Deus existe nos corações dos cristãos porque Deus derramou esse amor por 

intermédio da atividade do Espírito Santo em seus corações. “Ora, a esperança não 

confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, 

que nos foi outorgado” (Rm 5.5), e continua em outro lugar “ 

[4] Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu 

amor para com todos, [5] não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua 

misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, [6] que 

ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador (Tt 3.4-6). 

Agora, Deus não colocou esse amor na vida dos cristãos em um estágio final. 

O que João demonstra a respeito desse amor é que ele pode e deve ser aperfeiçoado. 

E uma das formas de conseguir esse objetivo é exercitando. É pela prática desse 

exercício que conseguimos aperfeiçoar o amor existente em nós.  

O apóstolo Pedro já havia alertado os cristãos que é o exercício do amor que 

leva o cristão à maturidade: “com a piedade, a fraternidade; com a fraternidade, o 

amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não 

sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus 

Cristo” (2 Pe 1.7-8). Note, portanto, que a falta de exercício leva a uma deficiência no 

exercício do cristianismo. O conhecimento de Jesus Cristo, segundo o apóstolo Pedro, 

pode ser algo inativo e infrutuoso. Exercer o amor conduz quem trilha esse caminho 

pelos arraiais da obediência a uma experiência de ter um conhecimento de Cristo ativo 

e frutificante. Para isso, o amor precisa ser: 

- amor manifesto→  Há muitos cristãos imaturos, de acordo com o apóstolo, 

porque há muita falta do exercício de amor no meio do povo de Deus. Somente o 

exercício leva à maturidade.  

A questão aqui não é necessariamente o que se fala sobre o cristianismo, 

mas como se vive o mesmo. Qualquer semelhança com as palavras de Tiago em 

relação a fé não é mera coincidência. Os cristãos precisam externar aquilo que 

receberam de Deus na vida dos irmãos. Ao repousar os olhos sobre o pai da fé, é possível 

perceber que ele externou o seu amor por Deus. Abraão abriu mão de seu filho a quem 

amava. “Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-

te à terra de Moriá; oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes, que eu te 

mostrarei” (Gn 22.2). Ele fez isso para externar o seu amor por Deus. Não se esqueça que 

Deus externou ou manifestou na história o seu amor pelos seus: “...conhecido, com 

efeito, antes da fundação do mundo, porém, manifestado no fim dos tempos, por amor 

de vós” (1 Pe 1.20). Da mesma forma que o amor a Deus foi manifesto e o de Deus por 

nós, o amor uns aos outros deve seguir o mesmo compasso de manifestação. 



- amor sincero → Somente quando os cristãos aprendem a abrir mão daquilo 

que amam e que é legítimo o cristianismo se apresenta em sua face verdadeira.  

Nesse sentido, fingir não resolve nada. Há muita gente que não ama e não 

esconde essa falta de amor. Mas, há muitos cristãos que não amam, mas escondem 

essa falta de amor. Isso, entretanto não contribui para o amadurecimento. O exercício 

do amor precisa ser verdadeiro. “Tendo purificado a vossa alma, pela vossa obediência 

à verdade, amai-vos de coração, uns aos outros ardentemente” (1 Pe 1.22). O apóstolo 

fala da necessidade do exercício do amor não fingido. Somente o exercício de um 

amor sincero é amor de fato: “Não clamam a mim de coração, mas dão uivos nas suas 

camas; para o trigo e para o vinho se ajuntam, mas contra mim se rebelam” (Os 7.14). 

- amor intenso → o apóstolo Pedro ainda fala do exercício do amor ser 

realizado de forma intensa. Não basta manifestar historicamente o amor, e nem amar 

sinceramente, mas, é preciso exercê-lo de forma intensa. Os cristãos precisam envidar 

esforços para amarem-se. Esse é o ponto de Pedro e de João e que deve ser levado 

em consideração hoje. As pessoas gastam energia para muitas coisas. Ex.: ganhar 

dinheiro, estudar, trabalhar, construir um patrimônio físico... Tudo legítimo. Contudo, é 

preciso acrescentar a essa lista algo imprescindível para a construção de um caráter a 

cada dia mais maduro. É urgente fazer com que a igreja compreenda a necessidade 

de amar intensamente. Há muitos cristãos imaturos devido a falta de se gastar para 

amar os seus irmãos. Lembre-se: o exercício do amor amadurece. Esperamos que o ano 

de 2021 seja permeado de muitas coisas, dentre elas, de irmãos que se gastam e 

investem para amarem-se. E amadurecerem. Bom caminho à maturidade para todos. 
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