
 

 
Continuando nossa Série sobre JESUS, hoje 

vamos falar sobre amar Jesus, como podemos 

expressar o nosso amor por Jesus. Você já parou 

para pensar como podemos não amar alguém que 

nos ama tanto?  

Vivemos em uma época em que as pessoas 

valorizam muito os sentimentos e as experiências. 

As pessoas buscam por emoções, adrenalina, alívio 

e prazer.  

Porém uma das consequências dessa forma 

de viver demonstra uma visão distorcida do que é 

o amor. Infelizmente, o amor tem sido confundido 

com paixão e tem sido definido como um mero 

sentimento. Na igreja, durante os momentos de 

louvor, adoração e palavra dos cultos, as pessoas 

declaram, por meio de suas emoções, sua paixão 

por Jesus, dizendo-lhe que Ele é o amado de suas 

almas. Entretanto, não é assim que a Bíblia define 

o amor. O amor não é um mero sentimento que se 

manifesta principalmente através de emoções, mas 

é uma atitude e uma escolha. Amar a Jesus não é 

gostar de Jesus, é mais que isso.  

Então, o que é amar a Jesus? Como 

expressar o nosso amor por Ele?  

Em João 14:21 diz: “Aquele que tem os 

meus mandamentos e os guarda esse é o que me 

ama; e aquele que me ama será amado de meu 

Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele”.  

A partir desse versículo, podemos perceber 

que, para Jesus, o amor passa pelas ações de ter e 

obedecer aos mandamentos que Ele deixou para 

nós.  

1. TER OS MANDAMENTOS  
 

Para se viver uma vida de obediência e, 

consequentemente, amar verdadeiramente a Cristo 

é necessário, primeiramente, ter os seus 

mandamentos. É ler e estudar a Bíblia, 

procurando conhecer as ordenanças de Deus para 

seus filhos. A ação é tirar as palavras das páginas 

bíblicas e colocá-las na mente, ou seja, ter 

conhecimento de cada uma delas.  

Vale ressaltar que não recebemos 

mandamentos do Senhor apenas através da Bíblia. 

O nosso Deus é um Deus que fala. Em nossa 

caminhada diária de fé, ouvimos sua voz nos 

dando diversas orientações e ordens. Cabe a nós 

ouvi-las com muita atenção e não perdê-las! 

 

 2. OBEDECER AOS MANDAMENTOS  

 

Ter os mandamentos é apenas o primeiro 

passo do processo de obediência. Há um segundo: 

obedecer. Esse verbo, nesse versículo, tem o 

sentido de cumprir, de praticar. Após tomar ciência 

da vontade de Deus, a próxima ação é cumpri-la. 

Estando de posse dos mandamentos do Senhor, 

devemos nos apropriar deles, deixando que eles 

fiquem em nossos corações e interfiram em nossa 

maneira de viver. Eles devem fazer parte de nós e 

gerar a energia que vai impulsionar e motivar 

atitudes em obediência à vontade de Deus.  

A passagem bíblica de Lucas 6:46-49 nos 

mostra essa verdade: “E por que me chamais, 

Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? 

Qualquer que vem a mim e ouve as minhas 

palavras, e as observa, eu vos mostrarei a quem é 

semelhante: É semelhante ao homem que edificou 

uma casa, e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os 

alicerces sobre a rocha; e, vindo a enchente, bateu 

com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde 

abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas 

o que ouve e não pratica é semelhante ao homem 

que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, 

na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu; 

e foi grande a ruína daquela casa.” 

 

CONCLUSÃO: Devemos sair hoje de 

nosso GF sabendo que o nosso amor a Deus não é 

manifestado apenas e principalmente quando 

levantamos as mãos e dizemos a Jesus o quanto o 

amamos. Ele disse: “aquele que tem os meus 

mandamentos e os guarda, esse é o que me ama”. 

O amor a Deus é demonstrado prioritariamente 

quando obedecemos aos seus mandamentos. Falar 

que amamos não é suficiente. São as atitudes que 

expressam e confirmam este amor. Quanto a isso, 

Jesus disse o seguinte em Mateus 7:21: “Nem 

todo aquele que me diz: “Senhor, Senhor”, 

entrará no Reino dos céus, mas apenas aquele que 

faz a vontade de meu Pai que está nos céus”. 

 

             
           

 

                 

O MEU AMOR POR JESUS 

“Aquele que tem os meus mandamentos e os 

guarda esse é o que me ama; e aquele que me 

ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e 

me manifestarei a ele”. João 14:21 
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