
Amar é... - Lucas 15:1-7 

Quando olhamos para o texto em questão percebemos alguns aspectos do amor de Deus 

pelo homem, que estão por vezes, adormecidos no exercício da vida cristã piedosa dessa 

geração.  

Podemos aprender algo sobre o amor de Deus pelo homem nesse texto: 

1 - Um amor que procura, vs. 4 - importante observar que após a ovelha ter se perdido, 

o verdadeiro pastor procura aquela que estava perdida, aquela que havia saído do aprisco, 

aquela que é alvo da preocupação e cuidado do pastor, aquela que tem a prioridade nos 

cuidados e atenção dispensados pelo verdadeiro pastor. Mas o texto nos ensina também 

que o amor de Cristo pelo pecador é também, 

2 - Um amor que valoriza aquilo que é importante, vs. 4 - notamos que o verdadeiro 

pastor deixa noventa e nove por causa de uma ovelha. O pastor jamais faria isso se aquela 

ovelha que se perdeu não fosse tão importante quanto as noventa e nove que ele deixou 

para trás. O pastor faz isso porque aquela ovelha que se perdeu tem um valor que não 

pode ser substituído pelas noventa e nove que ele tem consigo. Cada ovelha tem o seu 

valor único; e, 

3 - Um amor que se alegra com o perdido que foi achado, vs. 5-6 - vejamos que a 

reação do pastor quando acha o perdido não é desprezá-lo mas, alegrar-se, pois, aquele 

que estava morto agora está vivo, Lc. 15:32.  

É bem verdade que o texto nos ensina sobre a salvação amorosa de Deus aplicada ao 

pecador perdido, mas, essas características encontradas aqui devem permear a vida dos 

cristãos em seus relacionamentos. Se você tem algo que perdeu, quem sabe não seria a 

hora de deixar o seu lugar de comodidade e ir em busca do que está perdido. Muitos 

cristãos perderam a amizade uns pelos outros, o respeito, o exercício dos dons que Deus 

nos concedeu, o amor ardoroso por Deus, a harmonia no lar, entre outras coisas. O desafio 

que todos temos nesse maravilhoso texto da Escritura Sagrada é deixarmos outras coisas 

de igual importância de lado, ainda que brevemente, e começarmos a procurar aquilo que 

talvez tenha sido perdido em nossa vida cristã que também tem importância e que 

portanto, merecem a nossa atenção. Boa procura a todos!  
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