
10. Uma Resposta de Amor (Segundo Trimestre de 2012 — Evangelismo e Testemunho) 
  
Material bíblico: 1 João 4:18, 19; Rom.  3:19, 20; João 15:13; Rom. 5:6-8; João 6:28, 29; João 
14:15. 
  
Citações 

• Os pecadores não são apedrejados em direção a Cristo com os pedregulhos de uma 
linguagem dura e animosa, mas atraídos a Cristo por exortações que apelam ao coração. 
William Gurnall 

• Quando nosso coração se enche da presença de Cristo, o evangelismo é tão inevitável 
quanto contagiante. Robert E. Coleman 

• Somos todos missionários... Aonde quer que vamos, ou trazemos as pessoas para perto de 
Cristo, ou as repelimos para longe dEle. Eric Liddell 

• A vida do cristão não deveria ser nada além de uma representação visível de Cristo. 
Thomas Brooks 

• O verdadeiro teste para o crente não é sua disposição de pregar o evangelho, mas sua 
disposição para fazer algo como lavar os pés dos discípulos – isto é, estar disposto a fazer 
aquelas coisas que parecem destituídas de importância aos olhos humanos, mas que 
significam tudo para Deus. Oswald Chambers 

• O que necessitamos é continuar a amar. Como é que uma lâmpada pode queimar, senão 
pelo contínuo fluxo de pequenas gotas de óleo? Quando não houver mais óleo, não 
haverá mais luz e o noivo dirá: "Não vos conheço". Caros amigos, o que são as gotas de 
óleo de nossas lâmpadas? São as pequenas coisas de nossa vida quotidiana: a alegria, a 
generosidade, os pequenos cuidados, a humildade e a paciência. Um simples pensamento 
que dedicamos ao próximo. Nossa forma de fazer silêncio, de ouvir, de perdoar, de falar e 
de agir. Essas são as verdadeiras gotas de óleo que fazem com que nossas lâmpadas 
queimem, de forma vívida, durante toda a nossa vida. Madre Teresa 

  
Perguntas 
 Como será que podemos colocar em prática o verso “se me amais, guardareis os meus 
mandamentos”? Qual é nossa verdadeira motivação para o evangelismo? Como podemos evitar 
cair na armadilha de contar números evangelísticos? Que lições podemos aprender do modo 
como Jesus operava? Que perigos advêm de trabalhar com as motivações erradas? 
  
Resumo bíblico 
 É bastante comum que nos esqueçamos deste ponto vital: “Não há medo no amor. Mas o 
amor perfeito lança fora o medo, porque o medo tem que ver com a punição. Aquele que tem 
medo não é aperfeiçoado no amor” (1 João 4:18, 19).  Geralmente, no evangelismo, tentamos 
substituir nossa motivação por outras coisas: medo, culpa, obrigação, compulsão, pressão dos 
amigos, etc. Mas só pode haver uma motivação verdadeira: que nós verdadeiramente amemos e 
nos importemos com os outros. E isso não porque é exigido de nós, mas porque desejamos fazê-
lo. De fato, a sensação de exigência e de obrigação não pode nos ajudar de forma alguma (veja-
se Rom. 3:19, 20). Jesus nos disse “;Ninguém tem maior amor do que este, entregar a própria 
vida pelos amigos.” (João 15:13). E Jesus fez exatamente isso! (Rom. 5:6-8).  



 E, então, o que devemos fazer? Jesus respondeu esta pergunta quando disse a Seus 
ouvintes: “;A obra de Deus é esta: crer nAquele que Ele enviou” (João 6:29). Assim, devemos 
fazer o que Jesus disse (João 14:15). Esta é a resposta do amor. 
  
Comentário 
 Os Dez Mandamentos são importantes e relevantes, e são universalmente aplicáveis. Eles 
não foram eliminados; eles ainda formam a base para as leis humanas. Entretanto, apenas sua 
aplicação não pode produzir o desejado relacionamento espiritual com Deus. Os fariseus da 
época de Jesus demonstraram o fato inegável de que guardar a lei não produz nenhuma virtude 
por si só. Jesus reservou Sua condenação mais veemente a esses seguidores de leis. 

Por quê? Porque eles escolheram ignorar a lei fundamental do amor que precede e dá 
sentido a todas as outras leis. Isso não é ética situacional; em vez disso, isso ilustra a verdade de 
que um princípio mais elevado se aplica a todo comportamento. 

Jesus mostrou isso aos legalistas, outra vez, após curar um homem no dia de sábado. Ele 
disse que era lícito fazer o bem no sábado. Ele lhes chamou a atenção para suas próprias leis que 
permitiam que “trabalhassem” no sábado se houvesse uma emergência, como, por exemplo, para 
tirar um boi que caísse numa vala. Em essência, Ele estava dizendo: “se vocês reconhecem a 
norma mais elevada que supera a estrita letra da lei, no caso do boi, por que não a reconhecem no 
caso dos seres humanos?”; 

Paulo fala da Lei de Liberdade. Esta é uma expressão da motivação cristã mais 
fundamental. As leis devem ser observadas para cumprir essa Lei de Liberdade, que está baseada 
em um relacionamento com o próprio Deus e em uma compreensão dEle. Em sua forma mais 
simples, ela pode ser resumida nas seguintes palavras: “se me amais, guardareis os meus 
mandamentos.” O amor é o fator motivacional para “guardar a lei”, que é mais do que a 
observância legal, mas uma aceitação e concordância de praticar o bem por causa do bem. O 
observador da lei não entende a lei como compulsão, mas como uma expressão do que ele ou ela 
reconhece como sendo a única forma de viver. Fazer o bem porque se concorda internamente em 
fazer o bem é uma alegação muito distante da obediência baseada na obrigação, na compulsão e 
no medo. 

Pois “aquele que obedece aos mandamentos de Deus vive em união com Deus e Deus 
vive em união com ele” (1 João 3:24 Versão de Hoje, em inglês). Por quê? Porque “O que Ele 
ordena é que creiamos em Seu Filho Jesus Cristo e amemos uns aos outros, assim como Cristo 
nos ordenou” (1 João 3:23 Versão de Hoje, em inglês).  

Além disso, não se pode mesmo ordenar o amor! O que Deus mais deseja não pode ser 
ordenado; esta é uma verdade que é aceita e endossada. Este mandamento de amor faz a lei 
fechar o círculo e retornar para a graça de Deus. Pois todas as leis encontram aí o seu cerne, todo 
ato de obediência é uma demonstração deste princípio de amor em ação. E “nosso amor não 
deveria ser apenas em palavras e conversas; deveria ser verdadeiro amor, que se mostra através 
da ação.” (1 João 3:18 Versão de Hoje, em inglês). 
  
Comentários de Ellen White 

A lei do amor pede a consagração do corpo, do espírito e da alma ao serviço de Deus e de 
nossos semelhantes. E este serviço, ao passo que nos torna uma bênção para os outros, traz-nos a 
nós mesmos bênçãos maiores. A abnegação está à base de todo verdadeiro desenvolvimento. Por 
meio do serviço desinteressado, recebemos a mais elevada cultura de toda faculdade.  
{Conselhos a pais, professores e estudantes, p. 32} 



Cristo veio ao mundo com um amor que se fora acrescendo durante a eternidade. 
Varrendo aquelas exações que tinham atravancado a lei de Deus, mostrou Ele que esta é uma lei 
de amor, uma expressão da bondade divina. Mostrou que, na obediência a seus princípios, se 
acha envolvida a felicidade da humanidade e, com ela, a estabilidade, o próprio fundamento e 
arcabouço da sociedade humana.  {Educação, p. 76} 
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