A

ARTE

DE AMAR
EM BUSCA DO
PERFEITO AMOR

O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os
nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam
— isto proclamamos a respeito da Palavra da vida. A vida se
manifestou; nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos
a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi
manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos para
que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão
é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas
coisas para que a nossa alegria seja completa.

1 João 1,1-4

EM BUSCA DO PERFEITO AMOR
A BUSCA PELO QUE ERA DESDE O PRINCÍPIO
O que era desde o princípio…
No princípio era aquele que é a Palavra.
Ele estava com Deus, e era Deus.
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No princípio Deus criou os céus e a terra.
1João 1,1; João 1,1 Gênesis 1,1

A BUSCA PELO QUE ERA DESDE O PRINCÍPIO
A perspectiva do começo é a “da criação” … a perspectiva
da criação é a perspectiva “do coração de Deus”: como as
coisas querem ser vistas, quando olhadas desde a intenção
original de seu Criador. Quando Deus criou, ele já tinha na
sua mente, no seu coração, o que iria criar e como iria
fazer. Para percebermos a verdadeira intenção de Deus
para conosco, temos que voltar nossos olhos para o
começo, para como as coisas são desde a perspectiva do
coração de Deus.

(Enio Mueller)

EM BUSCA DO PERFEITO AMOR
OS NOSSOS SENTIDOS ENVOLVIDOS NA BUSCA

… o que ouvimos, o que vimos com os
nossos olhos, o que contemplamos e as
nossas mãos apalparam … Nós lhes
proclamamos o que vimos e ouvimos …
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1 João 1,1-4

OS NOSSOS SENTIDOS ENVOLVIDOS NA BUSCA
A perspectiva do autor da carta é de quem teve uma
experiência com o Verbo, que estava com Deus e que era
Deus. O Evangelho não se trata de um arrazoado filosófico
ou teológico, tampouco uma coletânea de preceitos
religiosos. O Evangelho de Jesus Cristo é um convite para
uma experiência; é um “venha e veja com os seus próprios
olhos”. Essa concretude da fé cristã continua a se expressar
muito tempo depois do ministério terreno de Jesus, por
meio da prática do amor dos seus seguidores e seguidoras.

EM BUSCA DO PERFEITO AMOR
A PERFEITA COMUNHÃO

Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos
para que vocês também tenham comunhão
conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com
seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas
coisas para que a nossa alegria seja completa.
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1 João 1,3-4

A PERFEITA COMUNHÃO
Ao olharmos para o “princípio”, vemos que tudo teve a sua
origem em Deus, que é amor. O pecado é distorção,
separação, ruptura, que afasta do amor, conduz ao medo e
causa a morte. Deus, que é amor, está envolvido na
história humana, “nos céus e na terra”, reconciliando
todos com ele por meio do seu Filho, Jesus Cristo, por
meio de quem ele trouxe à realidade a comunhão perfeita,
construída e mantida no amor perfeito, cuja consequência
é a alegria completa; a alegria perfeita.

EM BUSCA DO PERFEITO AMOR
#2
O APRENDIZADO NO
PERFEITO AMOR

EM BUSCA DO PERFEITO AMOR
DEUS É ALEGRIA COMPLETA

Escrevemos estas coisas para que a nossa
alegria seja completa.
Tenho lhes dito estas palavras para que a
minha alegria esteja em vocês e a alegria de
vocês seja completa.
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Peçam e receberão, para que a alegria de vocês
seja completa.
1Jo 1,4; Jo 15,11; Jo 16,24

Por que a nossa alegria
não é completa?

Porque nós não vemos a
realidade como Deus vê.

Porque nós não vemos a realidade como Deus vê:
Tenho lhes dito estas palavras para que a minha
alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja
completa.

De onde ele tira essa alegria completa?
Como ele pode ter uma alegria completa
mesmo sendo rejeitado, injustiçado, torturado
e executado cruelmente por aqueles que ele
veio salvar?
O que ele sabe sobre o mundo que nós não
sabemos?

Ele sabe e experimenta o que as Escrituras estão
nos contando: que o universo está repleto da
glória de Deus. Ele já vê o mundo sem o poder
destrutivo do pecado e da morte, refeito no
amor do Pai. E ele confia tanto no amor do Pai;
confia que nem mesmo a morte pode nos separar
desse amor, que ele entregou a própria vida para
que essa também seja a nossa realidade.

Dallas Willard
A conspiração divina

Gradualmente foi se insinuando em minha mente
a percepção de que Deus enxerga isso o tempo
todo. Ele vê, vivencia, conhece tudo isso de cada
possível ponto de vista, essa e bilhões de outras
cenas iguais e diferentes, neste e em bilhões de
outros mundos. Enormes vagalhões de alegria
devem constantemente varrer o seu ser. Acho
que é estranho dizer isso, mas de repente fiquei
tremendamente feliz por Deus e julguei
compreender, mesmo imperfeitamente, a
consciência infinitamente jubilosa que ele é e o
que deve ter significado para ele olhar para a sua
criação e considerá-la “muito boa”.

Como a nossa alegria pode ser completa?
Como enxergar o mundo como Deus enxerga?

EM BUSCA DO PERFEITO AMOR
DEUS É LUZ E NOS CONVIDA A ANDARMOS NA LUZ

Esta é a mensagem que dele ouvimos e
transmitimos a vocês: Deus é luz; nele não há
treva alguma.
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Nele [Jesus] estava a vida, e esta era a luz dos
homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não
D E A M A R a derrotaram.
1 João 1,5; João 1,4-5

Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a
vocês: Deus é luz; nele não há treva alguma. Se
afirmarmos que temos comunhão com ele, mas
andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a
verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está
na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue
de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado.
1 João 1,5-7

Se afirmarmos que estamos sem pecado,
enganamos a nós mesmos, e a verdade não está
em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é
fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos
purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que
não temos cometido pecado, fazemos de Deus um
mentiroso, e a sua palavra não está em nós.
1 João 1,8-10

Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para
que vocês não pequem. Se, porém, alguém
pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus
Cristo, o Justo. Ele é a propiciação pelos nossos
pecados, e não somente pelos nossos, mas
também pelos pecados de todo o mundo.
1 João 2,1-2

EM BUSCA DO PERFEITO AMOR
DEUS É LUZ E NOS CONVIDA A ANDARMOS NA LUZ
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Se afirmarmos que temos comunhão com ele,
mas andamos nas trevas, mentimos e não
praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na
luz, como ele está na luz, temos comunhão uns
com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho,
nos purifica de todo pecado.

1 João 1,6-7

EM BUSCA DO PERFEITO AMOR
DEUS É LUZ E NOS CONVIDA A ANDARMOS NA LUZ
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Nele [Jesus] estava a vida, e esta
era a luz dos homens. A luz brilha
nas trevas, e as trevas não a
derrotaram.
João 1,4-5

EM BUSCA DO PERFEITO AMOR
DEUS É LUZ E NOS CONVIDA A ANDARMOS NA LUZ

Estes disseram: “Mestre, há pouco os judeus tentaram
apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá?”
Jesus respondeu: “O dia não tem doze horas? Quem
anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo.
Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz”.
A
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João 11,8-10

EM BUSCA DO PERFEITO AMOR
DEUS É LUZ E NOS CONVIDA A ANDARMOS NA LUZ

O ensino de Jesus é “mandamento” para
nós. Qual é a finalidade desses
mandamentos?
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• Não é para o perdão e nem para a
salvação
• É a orientação para andarmos na luz e
permanecermos no amor

EM BUSCA DO PERFEITO AMOR
DEUS É LUZ E NOS CONVIDA A ANDARMOS NA LUZ

Assim sabemos que amamos os filhos de
Deus: amando a Deus e obedecendo aos seus
mandamentos. Porque nisto consiste o amor
a Deus: em obedecer aos seus mandamentos.
E os seus mandamentos não são pesados.
A
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1João 5,2-3
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