
O amor é condição primordial para o crescimento interior.É a força divina do Universo. 

O amor resume toda a doutrina de Jesus porque é o sentimento por excelência e os 

sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No início, o homem 

só tem instintos, depois sensações e mais adiante, instruído e purificado, tem sentimentos.

Para o homem há dois tipos de amor: o amor romântico, quando se deseja outra pessoa, 

e o amor real, quando o desejo é pelo bem de outra pessoa. Amar não significa dominar 

inteligências, almas ou pessoas. Devemos ter o devido conhecimento para nos instruir e nos 

educar para discernir moralmente.

Eis algumas questões que devemos lembrar para cultivar o amor pleno:

• Respeitar o valor das diferenças pessoais;

• Evitar atitudes de possessividade afetiva; 

• Admitir que todos estamos sujeitos ao erro;

• Abandonar a ideia de ser compreendido em tudo;

• Assumir a responsabilidade pelos atos que praticar;

• Não esquecer a própria identidade;

• Jamais querer mudar as pessoas pelos nossos pontos de vista;

• Usar sempre sinceridade como defesa;

• Perceber nossas limitações para poder compreender as dos outros;

• Entender que, tratando-se de amor, todos somos ainda aprendizes.

Devemos lembrar de Jesus, que foi traído por Judas, mas, depois de seu desencarne, não 

esqueceu de salvar Judas das trevas.

E também devemos lembrar de que o Novo Testamento contém narrativas do amor de Jesus 

por nós. Ele “tinha compaixão”, “tinha misericórdia” e “amor pelos amigos”. Descreve ainda 

o amor que Ele tinha pela natureza, pelo planeta Terra, pelas crianças, pelos necessitados 

e amigos sem distinção. Ele tinha capacidade amorosa de participar de reuniões festivas e 

de confraternização em lares de amigos. Nas Bodas de Caná, Jesus, os discípulos e sua 

mãe participaram felizes de uma celebração de casamento (foi quando Jesus transformou 

água em vinho. Este acontecimento foi considerado o primeiro milagre de Jesus). Ele não se 

fechava para o mundo.

Sem dúvida, Jesus é um Espírito de luz que envolve a todos com seu amor.

Sua missão na Terra foi nos preparar com os seus ensinamentos para que todos cheguemos 

ao amor de Deus. Em sua fé, Ele queria que obtivéssemos os tesouros do amor. Ele mesmo 

disse: “O amor cobre a multidão de pecados”.

O conhecimento e o discernimento aliados à fé salva.Jesus é o caminho, a verdade e a vida. 

O amor é a lei.
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Amor, força divina!
“...que vosso amor cresça cada vez 
mais no pleno conhecimento e em 
todo discernimento.” (Filipenses, 1:9)
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