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Eu nao sei quantos aqui se lembram daquela musica que o cantos Leo Jaime cantava.
“Ainda Encontro a Formula do Amor.” Eu nao posso deixar de confessar de que esta
musica me veio a cabeca logo em que eu terminei de ler este texto que acabamos de
ler, mas sera que existe mesmo uma formula para o amor? e se existe entao qual
seria?

Ao longo do seu ministerio o Apostolo Paulo teve grandes desafios e um desses
grandes desafios que o Apostolo Paulo teve foi de ensinar aos Judeos de sua epoca o
conceito do amor. O conceito de amor que Pualo ensinava era o conceito do amor de
Deus. Se nos dermos uma olhada nas cartas que o Apostolo Paulo escreveu logo
iremos perceber a grande enfase que ele da em tentar explicar o Amor de Deus. O
amor de Deus sera um dos temas mais abordados pelo Apostolo Paulo em suas
cartas que talves tenha sido inspirado pela falta de amor que o Apostolo Paulo
percebia existir em sua sociedade.
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Mas nao apenas na epoca de Paulo, mas como tambem em nossos dias. Quando
olhamos para o mundo ao nosso redor percebemos que existe uma enorme escasse
de amor. Todos os dias nos quase que somos obrigados a ver e a tambem a conviver
com noticias que nos chocam, nos entristessem, noticias que nos deixam
completament perplexos, e muitas vezes ate devastados por vermos tanta falta de
amor. E esse problema parece que ainda e maior para nos Brasileiros que tentamos
acompanhar as noticias daqui dos Estados Unidos e as noticias de la do Brasil.

Nesta carta que o Apostlo Paulo escreve aos Romanos Ele diz no Cap.13:8-10 “Nao
devam nada a ninguem, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu
próximo tem cumprido a Lei. Pois estes mandamentos: “Não adulterarás”, “Não
matarás”, “Não furtarás”, “Não cobiçarás”, e qualquer outro mandamento, todos se
resumem neste preceito: “Ame o seu próximo como a si mesmo”. O amor não pratica o
mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da Lei.”

O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da
Lei.” Parece que para Paulo o amor e estaria ligado ao cumprimento da lei. Ao dizer
de que o amor e o cumprimento da lei Paulo esta afirmando de que amor e lei e ma
coisa so. Entao voltando a nossa pergunta sobre a formula do o amor, aqui
poderiamos dizer de que para Paulo esta formula do amor seria Amor = cumprir a
Lei.
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Mas Paulo afirma de que todos os mandamentos se resumem em apenas um “amar
ao nosso proximo como nos amamos a nos mesmos”. Isso seria igual a dizer de que
tudo o que esta na escrito na lei, tudo que foi dado aos profetas por Deus agora
estaria resumido em apenas uma lei que seria amar ao proximo como a nos
mesmsos. Talves isso poderia ser entendido da seginte forma: as coisas que eu
desejo, para mim, eu tambem desejo para o meu proximo, como da memsa forma as
coisas que eu nao desejo para mim eu tambem nao desejo para o meu proximo.

Nos nao desejamos ser roubados, nem esperamos ser traidos, nao queremos ser
enganados, nem muito menos ser assassinados entao da mesma maneira nos nao
deveriamos desejar, querer que acontecesse com o nosso proximo. Nos desejamos o
bem para nos e e exatamente este bem que nos desejamos para nos que o Apostolo
Paulo esta nos ensinando que e o amor. Amor e fazer o bem para o proximo.

E por esta razao que ele diz “O amor nao pratica o mal contra o proximo. Portanto, o
amor e o cumprimento da Lei.” O amor e o cumprimento da lei porque a lei garante o
direito, a lei grante o bem esta do nosso proximo. Quando Deus deu a Moises
aqueles primeiros dez mandamentos Deus nao tinha a intencao de ser um Deus
ditador, um Deus cruel, mas muito pelo contrario. Ao da a Moises aqueles dez
mandamentos Deus estava tentando mostrar a Moises o cuidado que Ele tinha com o
seu povo. Ao dizer “Nao mataras, nao adulteraras, nao furtaras, nao mentiras, nao
cobicaras” Deus estava tentando ensinar principios Divinos para uma convivencia
que deveria ser saudavel entre as pessoas. A lei mostraria portanto o amor de Deus.
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Se prestarmos bem a atencao iremos ver de que quase todos os problemas que
enfrentamos no mundo estao relacionados pela falta de amor, ou seja, pelo nao
cumprimento da lei de Deus. O mal que vemos em nosso mundo e exatamente
provocado pela nao observancia dos mandamentos que Deus deu a Moises. E por
nao cumprir os mandamentos de Deus que existe a a fome, a miseria, a maldade no
mundo. Se nao fosse assim como nos poderiamos explicar mendigos pelas ruas em
um Pais tao rico como este? Ou uma crianca indo dormir a noite com fome por nao
ter comida em casa? E a corrupcao no Brasil? O que dizer?

“O amor nao pratica o mal contra o proximo. Portanto, o amor e o cumprimento da
Lei.” As vezes nos entendemos o amor como um sentiment ou como uma emocao
que sentimos por dentro, mas o amor Divino, o amor de Deus nao esta baseado na
emocao nem so sentiment, mas na acao. Ao ver a nossa necessidade Deus enviou
Jesus Cristo a terra. Deus nao ficou la de cima orando, torcendo para que nos aqui
embaixo encontrassemos uma maneira de sermos salvos, mas Deus providenciou a
nossa salvacao enviando o seu Unico Filho a terra. Deus desejou ver o nosso bem e
por isso Ele nos enviou Jesus Cristo.

E por essa razao que podemos dizer de que o amor Divino nao esta baseado nem nas
emocoes, nem nos sentimentos Se o amor Divino estivesse baseado nas emocoes e
nos sentimentos, Deus muito provavelmente nao nos teria enviado o seu Filho a
terra. Depois de tantas tentativas frustadas de tentar salvar o seu povo Deus ja
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estaria muito chateado, muito magoado com todos nos para nos para nos da uma
outra chance. Depois de tantas oportunidades, de tantos perdoes, Deus deveria esta
ja cansado de nos, mas Deus nos ama. Deus nao que ver o nosso mal, mas o nosso
bem.

Ao comentar sobre o amor de Deus um comentarista Biblico dizia de que ao olhar
para nos Deus nao sentia emocao, nem sentiment, mas ao olhar para nos Deus via o
que Ele havia feito por nos. Se o amor Divino estivesse baseado nas emocoes e nos
sentimentos, nos estariamos condenados a morte. O amor Divino nao esta baseado
nas emocoes nem nos sentimentos porque o amor Divino nao esta condicionado aos
nossos atos, mas aos atos de Deus. Se o amor Divino estivesse baseado nas emocoes
e nos sentimentos o amor de Deus dependeria de nos, nao Dele. E e por esta razao
de que a formula do amor Divino e cumprir a lei, fazer o bem ao proximo.

Mas parece que esta formula do amor Divino que o Apostolo Paulo tanto tentou nos
ensinar se contrasta com a formula do amor Holiudiano. O formula do amor
Holiudiano e o amor que esta sempre condicionado ao que o outro faz por mim. No
amor que Holiude nos ensina e o que o outro faz por mim que me diz se ele me ama
ou nao, mas o outro faz por mim de acordo com o que eu faco por ele. E uma troca.
Eu faco a medida em que eu tambem recebo. O que parece gerar um certo egoismo.
E o amor baseado nas emocoes e nos sentimentos. Eu faco de acordo com o que eu
recebo.
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Diferenetemente da formula do amor Holiudiano Paulo nos ensinou a formula do
amor de Deus o amor que nao pratica o mal contra o proximo, mas o bem porque
nao adultera, nao mata, nao rouba, nao cobica porque o amor e o cumprimento da
lei. Ao nos ensinar esta formula do amor Divino Pualo deseja que nos Cristaos
podessemos colocar em pratica em nossa vida diaria assim estariamos mostrando
ao mundo no qual vivemos a formula do amor de Deus.

Que este Ministerio que e parte do corpo de Cristo neste mundo possa ser um
instrument da formula do amor de Deus no mundo. Amem.
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