
 

A EXCELÊNCIA DO AMOR 

 
 

 

O ser humano vive em eterno conflito consigo mesmo. Tal conflito 
gera problemas de convivência, de toda ordem, com outras pessoas. Interesses, 
conveniências, vontades, pensamentos, tendências, tradições etc., ditam as regras de 
comportamento de cada um (mas geralmente isso ocorre de forma massificada: todos 

caminhando lado a lado nos costumes, inobstante a individualidade que a todos é 

inerente). São tantas as questões e dúvidas, em vista disso, que assolam as pessoas, não 
raro deixando-as com suas vidas bastante atribuladas, que acabam invariavelmente 
trazendo infelicidade e confusão. E já dizia Salomão: “vaidade de vaidades, diz o 

pregador, vaidade de vaidades! Tudo é vaidade” (Eclesiastes 1: 2). 
 

O homem tem o dom de complicar tudo. Mas Deus, por intermédio de 
Seu Filho Jesus, dá a quem a Ele se achegar o dom do amor. Poucos são, contudo, aqueles 
capazes de compreender a extensão do que isso significa. Na verdade somos seres um 
tanto quanto limitados no entendimento do Legado de Cristo. Em Jesus temos a expressão 
máxima do amor ilimitado de Deus, somente diminuído, muitas vezes, pela nossa falta de 
fé e esperança. Verdade seja dita que muitos de nós somos “peneirados” pela vida (leia-

se: por Deus), extraindo do sofrimento a essência do mais nobre dos sentimentos. E 
mesmo assim insistimos em falhar na missão de manter certa regularidade desse amor, 
pois, volta e meia, desfalecemos nos embates da luta diária.  

 

Assim é que não somos perfeitos, mas buscamos a face do Senhor na 
certeza de melhorarmos a nossa existência, em meio a um turbulento Mundo que tenta a 
todo o momento “nos engolir”. E a chave da vitória é o amor que só encontramos quando 
estamos diante do Deus Vivo. O Eterno e Maravilhoso Senhor dos Exércitos, ao enviar 
Seu Filho Jesus ao nosso encontro, consumou Sua surpreendente Obra, para nos salvar, 
individualmente, com todo amor. É, portanto, no trato pessoal que Deus opera em nós 
toda a Sua Grandeza. Por tudo e por isso somos bem-aventurados, nós que lutamos para 
viver debaixo das graças de nosso Pai Celestial.      

 

Tal é a importância do amor, que o Apóstolo Paulo dedicou aos 
Coríntios algumas preciosas linhas em epístola, que hoje muito nos revelam. Trata-se do 
Capítulo 13 de I Coríntios, sob o título “O amor”: 

 

1. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não 

tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine.  

2. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os 

mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de 



 

maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada 

seria.  

3. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos 

pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e 

não tivesse amor, nada disso me aproveitaria.  

4. O amor é sofredor, é benigno; o amor não é invejoso; o amor não 

trata com leviandade, não se ensoberbece.  

5. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se 

irrita, não suspeita mal; 

6. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade; 

7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 

8. O amor nunca falha; mas havendo profecias, serão aniquiladas; 

havendo línguas, cessarão; havendo ciência, desaparecerá;  

9. Porque, em parte, conhecemos, e em parte profetizamos; 

10. Mas, quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será 

aniquilado.  

11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, 

discorria como menino, mas, logo que cheguei a ser homem, 

acabei com as coisas de menino.  

12. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos 

face a face; 

13. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou 

conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, 

estes três, mas o maior destes é o amor. 

 

Crer no amor de Deus, contudo, para nós ainda não basta. Nessa vida 
tão árdua e árida necessitamos ainda da fé e da esperança na caminhada. Ora se Deus é 
amor, o que não nos cansamos de ouvir em alegria, a esperança retrata nosso Senhor 
Jesus Cristo, por intermédio de Quem nós somos salvos e esperamos a nossa redenção; e 
a fé, sem a qual ninguém pode agradar a Deus, é fortalecida cotidianamente pela presença 
maravilhosa do Espírito Santo, que em nós faz habitação e morada. Mas então por que o 
amor é reputado pela Palavra como sendo maior que a esperança e a fé?     

 

Para responder essa pergunta precisamos atentar para o Versículo 12: 
“Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face; agora 

conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido”. O “enigma” é a 
condição de cada um de nós (nossas vidas em Cristo), que somos guiados pela Palavra 
imutável de Deus (representada pela Bíblia Sagrada, que contém tudo o que é necessário 

para nosso perfeito desenvolvimento neste Mundo). Tal “enigma” (nossa natural 

limitação diante do Deus Todo Poderoso), de certa forma, nos impede de ter pleno 
conhecimento da vontade e da Obra de Deus. A promessa, porém, é que parte da vivência 



 

retratada pelo enigma é transitória (nossas vidas na Terra e não a Palavra), mas chegará 
o bendito dia em que O veremos face a Face. Se agora, portanto, conhecemos em parte, 
chegará o momento em que também conheceremos como somos conhecidos, isto é, Deus 
nos conhece hoje de modo pleno; nós conhecemos o que nos foi dado conhecer. Contudo, 
chegará o dia que O conheceremos como hoje somos por Ele conhecidos, pois viveremos 
em Sua Presença. 

 

A fé e a esperança (como hoje vemos) não existirão no Reino de Deus, 
pois Jesus estará presente de forma visível e palpável (e Ele é a nossa esperança hoje); a 
fé, por sua vez, sendo a certeza da existência das coisas que não se veem, ora, perderá ela 
a sua serventia, vez que simplesmente veremos (assim o Espírito Santo apenas 

alimentará eternamente o nosso regozijo). Eis aí porque o amor é maior que a fé e a 
esperança: o amor representa o nosso eterno Senhor dos Exércitos e Seu modo único de 
amar. A fé e a esperança são “ferramentas” que nos auxiliam neste Mundo e que não nos 
acompanharão em nossa chegada à Jerusalém Celestial, onde reina a plenitude do amor de 
Deus. Se nós poderemos receber um abraço do Senhor Jesus, já não será esperança, mas 
pura realidade. Se tudo aquilo em que nós depositamos nossa fé estará diante dos nossos 
olhos, já não será mais fé, mas a consumação desta. Se Deus estará presente, face a Face 
conosco, o amor será o mesmo de hoje, mas findaram-se os tempos de aflição e 
desfrutaremos da companhia de nosso Pai sem quaisquer interferências mundanas. Será a 
eterna glória.      

 

A excelência do amor é Deus. O amor descrito nestes versos é 
sobremaneira excelente. Bem-aventurado aquele que tem dentro de si a capacidade de 
amar dessa forma. Quem não tem: peça ao Senhor. Esse modo de amar é o que Deus 
espera que cada um de nós busque incessantemente durante nossa peregrinação. Se toda a 
Humanidade amasse assim, o inimigo e sua corja mudariam para a Lua (não subsistem 

armas, nem artimanhas, que possam vir a derrotar o amor que brota da Essência de 

Deus Pai, nosso Senhor). Aleluia, amém. 
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