
Características do Amor 
 

1 João 3:16 

 
Introdução: certa ocasião, perguntaram a Jesus qual era o principal de todos os 
mandamentos. O Mestre respondeu que amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de 
todo entendimento e de toda a força, é o maior de todos. Depois, Jesus disse que amar ao 
próximo como a si mesmo era o segundo, e afirmou que não há mandamento maior do que 
estes (Mc 12:28-31). Paulo ensina em 1 Coríntios 13 que podemos ter o dom de profetizar e 
conhecer todos os mistérios e toda a ciência, podemos até mesmo ter uma fé capaz de 
transportar os montes, porém se não amarmos, nada seremos. 

 
Em 1 Pedro 2:5, a Bíblia diz que Jesus é a pedra que vive e que nós também somos pedras vivas 
edificadas como casa espiritual. Essa figura usada por Pedro é interessante e nos leva a 
compreender a função do amor nesse processo. Somos pedras não amontoadas, mas 
edificadas, e o que nos une e nos edifica é o amor. Uma pedra colocada sobre outra pedra sem 
ser unida por argamassa, poderá permanecer assim por um tempo, mas certamente irá cair. 
Porém, quando uma edificação é bem feita, alicerces sólidos são construídos para suportar o 
peso da construção. E todas as pedras são unidas umas as outras com cimento e areia.  

 
Jesus é o alicerce dessa construção denominada Igreja. Nós somos as pedras vivas, e só 
permaneceremos unidos se existir entre nós essa argamassa chamada amor. Nesse estudo, 
além da importância do amor no relacionamento, veremos também alguns aspectos que 
caracterizam o amor. 

 
1. Entrega – a primeira característica do amor é a sua capacidade de se entregar. A Bíblia diz 

que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho pelos homens (Jo 3:16). Por amar, 
Deus abriu mão de si mesmo, se expôs ao sofrimento entregando o Filho do seu amor. Quem 
ama se importa com o outro, está sempre disposto a se doar, porque consegue vencer o 
egoísmo da alma. Aqueles que dizem que amam e não conseguem abrir mão dos seus próprios 
interesses, na  verdade estão equivocados, pois o amor exige entrega e sacrifício. Para nós que 
vivemos numa cultura que coloca o homem em primeiro lugar, que faz com que sejamos o 
centro da nossa própria vida, somente o amor sobrenatural que vem do Trono do Pai poderá 
quebrar com essa estrutura e nos levar à entrega.  

 
2. Socorre – em segundo lugar, entendemos que o amor está sempre pronto a ajudar. Quando 

amamos, vencemos o espírito da indiferença e estamos dispostos a socorrer. O primeiro 
homicídio da humanidade exemplifica muito bem o que a ausência de amor faz. Quando Caim 
matou o seu irmão Abel, Deus lhe perguntou onde estava o seu irmão. Caim respondeu da 
seguinte forma: “Acaso sou eu tutor de meu irmão?” (Gn 4:9). Em outras palavras, Caim estava 
dizendo que ele não tinha nada a ver com Abel, que a vida dele não tinha a menor importância 
para ele. Entretanto, quando amamos, as pessoas passam a ser importantes para nós; as lutas 
dos nossos irmãos tornam-se nossas lutas também, e, por isso, os nossos braços estarão 
sempre estendidos para socorrer.  

 
3. Investe – outra característica do amor é que ele nos faz ver o valor do outro. Só investimos 

em algo ou alguém, quando enxergamos o seu potencial. Quando Deus enviou Jesus para 
morrer em nosso lugar, nós éramos pecadores miseráveis. Hoje, nós amamos a Deus, porém, 



não podemos nos esquecer que Ele nos amou primeiro. Deus fez um investimento altíssimo, 
porém, Ele deu o seu único filho porque viu em nós o potencial de nos tornarmos seus filhos 
também. Da mesma forma, se não amarmos, não investiremos em pessoas totalmente 
derrotadas pelo pecado, vidas que ninguém mais acredita nelas. Em muitos casos, nem mesmo 
elas acreditam que possam ser transformadas. Só o amor de Deus derramado em nossos 
corações poderá nos capacitar a investir a nossa vida e tempo em nosso semelhante. 

 
4. Compreende – em quarto lugar, o amor nos capacita a compreender o nosso semelhante. 

Perdemos a paciência facilmente quando estamos diante das falhas dos outros. Porém, 
quando amamos, conseguimos nos colocar no lugar do outro e não desistimos do 
relacionamento por conseguir compreendê-lo dentro das suas limitações. Ninguém 
compreende o homem melhor do que Deus. Em Cristo, Ele se identificou conosco se colocando 
em nosso lugar. Por isso, a sua misericórdia e paciência falaram mais alto e Ele continuou 
insistindo. Muitas vezes, limitamos o relacionamento à cobranças. Todavia, quando amamos, 
conseguimos dar atenção para as pessoas e conseguimos parar para ouvi-las. 

 
5. É fiel – outra marca do amor é a fidelidade. Quem ama permanece, quem ama não desiste, 

quem ama não abandona, quem ama não quebra aliança, pois tem entendimento desse 
princípio; e, como temos aprendido, a aliança será mantida sempre pelo mais forte. Deus nos 
amou e permanece firmado em todos os seus propósitos no seu amor por nós, por isso Ele é 
fiel. Paulo diz, em 2 Timóteo 2:13,  que “se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira 
nenhuma pode negar-se a si mesmo”. Deus não pode negar o seu amor, Ele é o próprio amor, 
por isso permanece fiel mesmo diante das infidelidades dos homens.  

 

 

 


