
 
 

 
 

EXPRESSANDO O NOSSO AMOR POR JESUS - LIÇÃO II 
 

 

“Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda esse é o que me ama... A partir desse 

pequeno versículo, podemos perceber que, para Jesus, o amor passa pelas ações de ter e  

obedecer os mandamentos que Ele deixou para seus discípulos.” (João 14.21) 

 

 
 
 

I N T R O D U Ç Ã O 
 

 

A IPC está desenvolvendo neste mês a série de pregações JESUS: conheça, ame, viva. Se Deus 

nos ama a ponto de dar seu próprio Filho para nos salvar, sendo Jesus a maior expressão do 

amor de Deus por nós, então como podemos expressar o nosso amor por Jesus? Como 

podemos não amar alguém que nos ama tanto? Muitos pensam que a maior expressão de 

amor seja a adoração. Mas, por mais preciosa e poderosa que a adoração possa ser como 

expressão do nosso amor e devoção a Jesus, há algo que Deus espera mais de nós do que a 

adoração: é a obediência a Ele e à sua Palavra. Hoje vamos considerar este importante 

fundamento da vida cristã: a obediência como expressão de amor a Jesus. 

 

 
 

 

D E S E N V O L V I M E N T O 
 

 

Vivemos em uma época que valoriza muito os sentimentos e as experiências. Isso se dá tanto 

no meio secular quanto no religioso. As pessoas buscam emoções, adrenalina, alívio e prazer. 

Uma das consequências dessa tendência é uma visão distorcida do conceito de amor. O amor 

tem sido confundido com paixão e tem sido definido como um mero sentimento. Declarações 

como “eu te amo” são consideradas verdadeiras e sinceras se motivadas e envolvidas por 

intensas emoções. Muitos baseiam seus relacionamentos na paixão, e quando ela diminui, 

julga-se que o relacionamento acabou. Na igreja, durante os momentos de louvor e adoração 

dos cultos, motivados pela música e emocionados, os fiéis declaram 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. O que é então? 

http://www.batistadopovo.org.br/PortalIBP/celulas/licoes/9085-descobrindo-e-desenvolvendo-seus-dons


 

1. Ter os mandamentos 

Para se viver uma vida de obediência e, consequentemente, amar verdadeiramente a Cristo é 

necessário, primeiramente, ter os seus mandamentos. O verbo ter, nesse contexto, significa 

conhecer e se apossar das verdades registradas nas Escrituras Sagradas, através de uma 

assídua e interessada busca por elas. É ler e estudar a Bíblia, procurando conhecer as 

ordenanças de Deus para seus filhos. Assemelha-se a ir a uma feira com uma sacola de 

compras em um dos braços e, chegando a uma banca, tomar posse de seus produtos e colocá-

los na sacola. 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, 

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. Continuando a ilustração anterior, 

assemelha-se a chegar em casa com a sacola de compras cheia com os produtos da feira e 

logo ingeri-los, buscando deles a energia necessária para as atividades do dia-a-dia. Estando 

de posse dos mandamentos do Senhor, devemos nos apropriar deles, deixando que eles caiam 

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 

ênfase de Jesus sempre foi na prática de sua Palavra nos mínimos detalhes de nossas vidas. O 

texto de Lucas 6:46-49 nos mostra essa verdade. “Por que vocês me chamam “Senhor, Senhor” e 

não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as 

minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou 

os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a 

conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não 

as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento 

em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu, e a sua destruição foi completa.” 

 

 
 

C O N C L U S Ã O 
 

 

Vimos que amar a Deus é obedecê-lo, e que isso passa pelo processo de conhecer e praticar 

os seus mandamentos. A partir disso, três tipos de pessoas podem ser identificadas: 

1. Aqueles que não tem, não conhecem e, consequentemente, não obedecem aos 

mandamentos; 

2. Aqueles que tem, que conhecem, mas não obedecem aos mandamentos; 

3. Aqueles que tem, que conhecem, e que obedecem aos mandamentos. 

O nosso amor a Deus não é manifestado apenas e principalmente quando levantamos as mãos 

e dizemos a Jesus que 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 expressam e 

confirmam este amor. Quanto a isso, Jesus disse o seguinte: “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” (Mateus 7.21). 
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