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João 13.34,35 (ARA)

34 Novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros; assim como eu vos amei, que também
vos ameis uns aos outros.
35 Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos: se tiverdes amor uns aos outros.
INTRODUÇÃO
Seguimos a série O DISCÍPULO, comemorando o aniversário da Casa Verde! Vimos, no 1º domingo,
que ser discípulo é entender o EVANGELHO DO REINO, que define Jesus como o meu Senhor. E
domingo passado, como o discípulo vive a VIDA NO REINO, se submetendo a esse Senhor em todas
as áreas de sua vida. Hoje veremos como acontece A CONVIVÊNCIA NO REINO. Como podemos nos
relacionar em um mundo tão caótico, em uma sociedade tão individualista, com pessoas tão cheias
de problemas? Será que isso é possível? Dá para fazer isso só na superfície ou precisamos mergulhar
mais, de cabeça, em uma nova maneira de pensar e viver? Vamos pensar sobre essas coisas? Você
está pronto?! Vem com a gente!
ENTENDENDO COMO UM DISCÍPULO VIVE
DISCÍPULO é um aprendiz que segue seu mestre. Ser discípulo de Jesus se resume a obedecer ao
chamado pra segui-lo, se submetendo a Ele. Porque temos que seguir a Jesus? Porque se não o
seguimos significa que nós estamos a frente de nossas próprias vidas. E desde que o pecado entrou
no mundo ele corrompeu nosso coração, nossa capacidade de julgar as coisas, o que é bom ou mal. E
naturalmente faremos o que é bom pra mim, de maneira egoísta e, na maioria das vezes, má (pressa
no trânsito, opiniões políticas, relacionamentos, etc). Seguir Jesus me garante que farei o que Deus
diz que é bom. Estarei onde devo estar, e não simplesmente onde quero estar (acordo cedo porque
devo e não porque quero). Se apenas meus desejos guiassem minha vida ela seria um grande
desastre. Comeria demais, dormiria demais, trabalharia de menos, apenas a vida com Deus, a
caminhada de santidade pode mudar esse rumo me levando a um equilíbrio sadio e uma vida com
propósito!
ENTENDENDO O QUE A BÍBLIA DIZ
Em João 13.34,35, Jesus nos ensina que o amor não é apenas um aspecto do Reino. Ele é a vida
cristã! É a maneira como as pessoas podem olhar pra nós e ver que estamos seguindo a Jesus de
fato, e não simplesmente indo a igreja! Ele acontece quando somos discípulos de Jesus e seguimos
seus passos. Enquanto somos os senhores de nossas vida o amor é uma impossibilidade. Entenda
que o amor não é um sentimento, mas um mandamento. Por isso pode e deve ser obedecido. Você
consegue entende isso?
Este mandamento foi dado no AT, em meio a outros mandamentos que nos chamavam a ser santos
como o SENHOR. Lv 19.18 diz: “Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo;
mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o SENHOR”. Ou seja, se eu tenho dois de
qualquer coisa devo me empenhar que meu próximo tenha também. Se não puder, sou chamado a
dividir com ele o que tenho. Isso é amar o próximo como a mim mesmo!

Mas Jesus decide que devemos ir além de amar as pessoas como a nós mesmos. Por isso nos dá novo
mandamento: Amar as pessoas como ELE nos amou. Ele nos chama a amar nossos irmãos em Cristo
(uns aos outros) como Ele. Passar adiante o que temos recebido, sem reter! Jesus me amou mais do
que a si mesmo, e abriu mão de sua própria vida por isso(I João 3.16)!
A perfeição no amor é o alvo, meu ponto de chegada. Mas ainda estamos nos primeiro passos. A
perfeição está MUITO longe pra todos nós que estamos aqui. Mas podemos começar. Juntos
podemos dar pequenos passos que tornem isso real e contínuo, possível e contagiante! Se fizermos
juntos em Cristo. Só a caminhada com Jesus(1) e em meio a seu povo(2) pode nos conduzir por esse
caminho. Como você está vivendo essas duas coisas em sua vida hoje?! Se abrimos mão dessa
caminhada jamais chegaremos a lugar nenhum!
Por fim quero que você entenda que o Seu próximo é simplesmente a pessoas mais perto. Não posso
amar todas as pessoas do mundo. Mas posso escolher pessoas próximas, que tenho contato, e
escolher fazer o bem a elas, orar por elas e ser Cristo na vida diária dessas pessoas. Essa é a ideia!
Vá e faça o mesmo que Cristo fez!
O QUE O TEXTO DIZ PARA NÓS HOJE
A convivência no Reino: Já reparou que nossa vida não nos basta, que ela não é suficiente pra nos
preencher? Por isso apesar da família e relacionamentos sempre serem colocados em cheque,
seguimos sentindo a falta que fazem em nossas vidas. Assim, sempre buscamos pessoas pra viverem
relacionamentos. Queremos ter filhos ou pelo menos cachorros. As pessoas nos atraem, nem que
seja pra nos envolvermos em fofocas e intrigas. As novelas, séries e filmes também seguem essa
linha. No final, de uma maneira ou outra, as pessoas se tornam centrais em nossa vida. E todas essas
coisas viram crises e dores se vividas a partir do pecado que tenta reinar em nossos coração!
Mas não deveria ser assim! Na verdade, não precisa ser mais assim. Jesus nos ensina que esse
anseio é real. Mas ele precisa ser moldado por Deus e sua Palavra, ou, como tudo manchado pelo
pecado, será fonte de dor. Podemos amar as pessoas. Mas a base de nossa relacionamento com as
pessoas sempre deverá ser nosso relacionamento com Deus. Esse é o segredo!
Você decide obedecer e amar as pessoas. Não pelo que elas podem dar ou se serão agradecidas. Mas
por que esse é o caminho. Caminhar com Deus nos enche tanto de vida que a temos em abundância.
E podemos viver relacionamentos sem precisar encontrar nessas pessoas o que já temos. Somos
doadores! As pessoas jamais serão suficientes para nos dar vida. Apenas Deus nos pode dar e nos dá
em abundância. Distribua o que tem recebido!
CONCLUSÃO
Que marcas você deixa ao longo do caminho? Esse é um bom termômetro pra avaliar nosso amor
para com o meu próximo “Não é o que você juntou, e, sim, o que espalhou, que reflete como viveu a
sua vida”. Temos todos 24h para viver todos os dias. A maneira como escolhemos vive-lo determina a
medida de nossa fé. Dizer que não temos tempo é revelar nossas escolhas. É dizer que as prioridades
de Deus não cabem na nossa vida!
Esses 11 anos me ensinaram muitas coisas. Mas o mais importante é que Deus está sempre agindo
em nosso meio. Mas nos concentramos demais no que desejamos ou no que conseguimos ver. Assim,
estou sempre julgando o outro a partir do pouquíssimo que sei de sua vida ou do que espero que
aconteça. Mas Deus nos está conduzindo em nossa caminhada!
Por isso tenho aprendido a cada dia a amar cada um de vocês e amar o que Deus está fazendo na
vida de vocês. Independente do que vejo ou espero. Assim sou livre para viver cada dia amando a

partir do amor que Deus me dá, e não do amor que recebo ou não do outro.
Vamos começar a amar! Primeiro passo é amar e caminhar com Deus diariamente. Depois fica fácil
amar quando o coração de Deus pulsa dentro de mim. Mas nunca antes disso! Vamos começar!?
DESAFIO
Escolha todos os dias ao menos uma pessoas para ser alvo do seu amor. Faça com ela o que gostaria
que fizessem com você. Busque em Deus maneiras de demonstrar esse amor divino que te alcançou!

