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Quando a Palavra nos fala de “amor” (e.g.: 1.João 2:5) devemos compreender que este 
amor é puro, é santo, é justo, porque é algo que possui o ser humano que tem a YHWH e 
que provém do Alto e Sublime, O Elohim Criador e Sustentador de todas as coisas, 
Aquele que é Santo, Santo, Santo. 
 
Embora não tendo a pretensão de esgotar neste estudo um tema tão vasto quanto este, 
reunimos aqui alguns aspectos em que podemos e devemos meditar, para podermos 
chegar perto do verdadeiro conceito divino do amor que governa as vidas dos crentes 
sinceros e que envolve tanto a caridade quanto a ligação spiritual com O Alto e Sublime 
Elohim. Por isso separámos o conceito do amor em três grupos, que passamos a analisar 
com base nas Escrituras. 
 
Este estudo busca compreender os vários conceitos pelos quais podemos reconhecer o 
amor divino na vida do que busca servir O Elohim YHWH e a Seu Filho Adonai Yeshua, e 
não o amor carnal (no Grego: “Eros”), o qual nada tem a ver com o amor do Grego 

“ágape”, pois este amor “ágape” é incondicional, é o aquele se dá sem esperar nada em 
troca. É desta forma elevada de amor que nos ocuparemos neste trabalho. 
 
O apóstolo Paulo dá-nos uma eloquente descrição deste amor espiritual em: 
 

1.Coríntios 13:1-13 – “Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos 
anjos, e não tivesse amor [aplicando-se aqui o conceito de caridade], seria 
como o metal que soa ou como o sino que tine. 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. 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.  
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O amor é sofredor, é benigno; o amor não é invejoso; o amor não trata com 
leviandade, não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os 
seus interesses, não se irrita, não suspeita mal; não folga com a injustiça, 
mas folga com a verdade; tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O 
amor nunca falha; mas havendo profecias, serão aniquiladas; havendo 
línguas, cessarão; havendo ciência, desaparecerá; porque, em parte, 
conhecemos, e em parte profetizamos; mas, quando vier o que é perfeito, 
então o que o é em parte será aniquilado. 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. Porque agora vemos por 
espelho em enigma, mas então veremos face a face; 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”. 

 
Que grande lição nos é dada nestas palavras! Lembremos também o diálogo que se 
estabeleceu entre Yeshua HaMashiach e um certo “doutor da Lei” que O inquiria 

(testando-O), acerca do caminho da salvação do ser humano:  
 

Lucas 10:25-28 – “E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, e 
dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está 
escrito na lei? Como lês? E, respondendo ele, disse: Amarás a YHWH teu 
Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e 
de todo o teu entendimento [Deuteronómio 6:5; 10:12; 30:6], e ao teu próximo 
como a ti mesmo [Levítico 19:18]. E disse-lhe: Respondeste bem; faze isso, e 
viverás”. 

 
É com base nestes grandes ensinamentos que iremos procurar aprofundar nas Escrituras 
Sagradas alguns destes conceitos essenciais à salvação do ser humano por Yeshua 
HaMashiach.  

 
1. O amor de YHWH para com o homem manifesta-se de múltiplas formas 

 

 Na dádiva dos Seus Mandamentos, a Sua Lei/Torá e as palavras dos Seus 
profetas (Salmo 19:8; Provérbios 12:28) que O Filho não ab-rogou 

 Na entrega do Seu Filho Amado, Adonai Yeshua HaMashiach (João 3:16; 1.João 
4:9) para resgate de muitos (Mateus 26:28) 

 Na disciplina para com os filhos (YHWH corrige os que ama: Hebreus 12:5-11) 

 No amparo e sustentação na adversidade desta vida (2.Samuel 22:19; Salmo 54:4; 
63:7-8; 121) 

 Na dádiva do conhecimento e da revelação da Sua Palavra, através do Seu 
Espírito Santo (Provérbios 2:6-15; Efésios 1:17) 

 No perdão (quando existe arrependimento sincero e entrega do ser humano) – 
(Salmo 30:5), sendo justificados pelo sangue de Yeshua HaMashiach 

 No sustento e na provisão de todas as nossas necessidades essenciais, até no 
“maná” no deserto (Mateus 6:11, 25-26; Levítico 26:4; Deuteronómio 11:14; Salmo 
104:27; 145:15; 1.Timóteo 6:8), incluindo as espirituais (Provérbios 24:13-14) 

http://www.kol-shofar.org/


   www.kol-shofar.org      

 O CONCEITO DIVINO DO AMOR 3 

 

 Na fé que é derramada do Alto e Sublime (Efésios 2:8) e que opera pelo amor 
(Gálatas 5:6), pois sem fé é impossível agradar ao nosso Elohim (Hebreus 11:6)  

 Na renovação das nossas forças (Isaías 40:30-31) 

 Porque YHWH é bom e galardoador dos que O buscam (Salmo 22:26; 119:2; 
Lamentações 3:25-26) 

 
2. O amor do homem para com YHWH e Seu Filho Yeshua manifesta-se 

 

 Numa vida de fé e obediência aos Seus preceitos, a Sua Lei/Torá (João 14:15; 
15:14; 1.João 2:5; 3:1-8; 5:3; Isaías 8:16, 20; Salmo 19:7-11; 119; Hebreus 10:38-
39; 1.Timóteo 1:5) 

 Na aceitação do sacrifício do Cordeiro Yeshua que Ele preparou para nossa 
redenção (Salmo 21:5; Filipenses 1:20; Efésios 1:7; 1.Pedro 1:18-23; Apocalipse 
1:5) 

 Na humildade dos nossos corações perante a grandeza do Eterno (Provérbios 
22:4; Colossenses 3:12) 

 Na dedicação que colocamos na Sua obra (“ide e ensinai…”), levando aos que 
andam em trevas a palavra da salvação por Yeshua (Mateus 28:19-20; 2.Coríntios 
1:8-9), que nos garantirá poderoso e eterno galardão (Hebreus 10:35) 

 Na adoração e louvor ao Seu Santo Nome (1.Crónicas 29:11; Salmo 22:23; 100:4; 
113:1; 150:6) e reconhecimento da Sua majestade (Salmo 147:11) 

 Na confissão do Seu Santo Nome, dando testemunho da nossa fé (Mateus 10:32; 
Lucas 12:8), ainda que por isso possamos padecer um pouco neste mundo (Actos 
20:24; 21:13; Efésios 6:20; 1.Pedro 4:16), sabendo que assim salvaguardamos a 
nossa responsabilidade (Ezequiel 3:7-9) 

 No respeito pela Sua obra, que devemos manifestar até nas pequenas criaturas 
que Ele criou e que estão à nossa volta (Salmo 8; Romanos 1:20) 

 Na confiança que depositamos em todas as Suas promessas de livramento (Salmo 
22:4-5; Jeremias 17:7-8; Hebreus 3:14; 10:35-36) 

 Na renovação da nossa esperança (Salmo 62:5; 146:5; Romanos 5:5; 15:13) e fé 
(1.Tessalonicenses 5:8; 1.João 5:4-5) 

 Nos nossos pensamentos e acção (Filipenses 4:8) 

 No agradecimento por tudo o que O Eterno faz nas nossas vidas (Colossenses 
3:15) 

 Na oração. Orai sem cessar (Lucas 18:1; 1.Tessalonicenses 5:17; Marcos 11:24), 
em tudo dando graças pelo que recebemos da Sua Mão (1.Tessalonicenses 5:18) 

 Na rejeição de tudo o que YHWH abomina e condena (e.g. a abominável idolatria) 
e as sete coisas que Ele identifica (Provérbios 6:16-19) 

 Na nossa maneira de viver, sendo honestos e diligentes no cuidado das coisas do 
Eterno (Romanos 13:13; 2.Coríntios 8:21; Tito 2:7-8; 1.Pedro 5:3) para que 
achemos graça aos Seus olhos 

 Na esperança da Sua misericórdia nas nossas vidas (Tito 3:5) 
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 Na busca incessante de uma vida santificada, sem a qual ninguém verá O Senhor 
(Hebreus 12:14; Romanos 6:13, 19; 12:1; 1.Coríntios 6:20; 2.Coríntios 5:15; Tiago 
3:17), procurando viver pelos frutos do Espírito (Gálatas 5:22; 2.Pedro 1:5-7), para 
que sejamos confirmados com o poder do Espírito de Yeshua em nós (Efésios 
3:16-19) para sermos achados irrepreensíveis na vinda gloriosa do Eterno Adonai 
(1.Tessalonicenses 5:23) 

 Na perseverança do que nos foi proposto desde o princípio, permanecendo no 
Filho e no Pai (1.João 2:24), sendo ousados no trabalho que nos foi confiado 

 Na entrega incondicional do nosso coração/mente, a sede dos nossos 
pensamentos e vontade (Provérbios 23:26) 

 Numa inabalável fidelidade a Yeshua, O Rei vindouro, que nos dará o galardão da 
vida eterna na Sua vinda gloriosa (Mateus 24:13; 2.Timóteo 4:7-8; Apocalipse 2:11, 
17; 3:5, 12, 21) 

 
3. O amor para com o nosso próximo manifesta-se 

 

 No socorro e caridade presentes no momento oportuno para com o nosso 
semelhante (1.João 3:17-18), principalmente os domésticos da fé (Gálatas 6:9-10), 
não nos cansando de fazer o bem (Romanos 2:7; 12:9-21; 2.Tessalonicenses 3:13; 
1.Pedro 2:15, 17), pois quando amamos a YHWH é sinal que amamos os filhos 
Dele, vivendo pelos Seus mandamentos (1.João 5:2). Lembremos a parábola do 
“bom samaritano” (Lucas 10:30-37) 

 Num trato afável, não fazendo aos outros o que não desejaríamos que eles nos 
fizessem (Romanos 13:9-10; Gálatas 5:14; Tiago 2:8) 

 Na dedicação e entrega que colocamos em levar aos outros o conhecimento da 
salvação por Yeshua HaMashiach (Efésios 1:12-13; Romanos 15:2; Gálatas 6:10; 

1.Coríntios 15:58) 

 Na pureza das nossas palavras, orando uns pelos outros (1.Tessalonicenses 5:25), 
amando os nossos irmãos na fé (1.João 4:7-9; 2.João 1:5-6) 

 Havendo arrependimento por parte dos que nos ofendem, devemos perdoar-lhes 
(Mateus 6:14-15; 18:34-35; Marcos 11:25; Lucas 17:3-4; Tiago 2:13) pois também 
O nosso Pai celestial nos perdoou em Yeshua HaMashiach  

 
Esgotámos todas as vertentes da compreensão do caminho da salvação que nos foi 
proposto em Yeshua HaMashiach? Claro que não, pois a Palavra do Eterno é tão rica que 

não a conseguiríamos aqui condensar nestas breves páginas. Estudemos a Sua Palavra 
e aprendamos dela cada dia até à vinda gloriosa do Rei Yeshua. Então seremos 
verdadeiramente aperfeiçoados para a vida eterna e a Sua Palavra fará então parte 
integrante do nosso novo “eu” futuro. 
 
Mas não terminamos sem chamarmos a atenção, em particular, para o que consideramos 
serem os dois pilares da salvação de todo o ser humano, que podemos encontrar em 
Isaías 8:16, 20, sobre os quais O Altíssimo jurou, porque são imutáveis (Hebreus 6:16-
20), e que vemos confirmados na visão dos que se hão-de salvar, em Apocalipse 14:12. 
 

Ora vem Adonai Yeshua. Vem já hoje reinar em nós. 
AlleluYAH 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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