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MISSÃO:  OS TRÊS AMORES DO CRISTÃO! 
 

1. Texto 

28Aproximou-se dele um escriba que os tinha ouvido discutir e, vendo que Jesus lhes tinha 
respondido bem, perguntou-lhe: «Qual é o primeiro de todos os mandamentos?» 29*Jesus 
respondeu: «O primeiro é: Escuta, Israel: O Senhor nosso Deus é o único Senhor; 30amarás o 
Senhor, teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e 
com todas as tuas forças. 31O segundo é este: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há 
outro mandamento maior que estes.» (Mc 12, 28-31) 
 

2. Meditação  

O texto evangélico que acabamos de escutar convida-nos a focar-nos no essencial, a centrarmo-
nos na essência e na marca característica do nosso ser cristão: o amor. “Perguntaram a Jesus: 
‘Qual é o maior mandamento?’ E Jesus responde apontando algo que está no centro do homem. 
Pede que se ame, ou seja, que se viva o sonho mais belo que cada um já encerra no seu coração. 
Desse modo, o evangelho passa a ser não uma superestrutura, mas um caminho para a 
felicidade desta vida.” (Ermes Ronchi) 
Certamente que também nós já nos colocamos a pergunta que o escriba colocou a Jesus: “qual 
é o primeiro de todos os mandamentos?”, ou seja, qual é a coisa mais importante na minha vida 
de fé? “Hoje a questão talvez se pudesse pôr nestes termos: ‘o que é o essencial na vida?’ 
Também para nós hoje esta questão não é simples pois, de facto, há muitas coisas importantes 
e parece tudo essencial: é essencial  ter amigos, ter realização profissional, ter uma boa ‘energia’ 
diante da vida, estar em boa forma física indo ao ginásio ou correndo, é essencial ter alguém 
‘especial’, estar a par do que se passa no mundo e ter uma opinião formada, é essencial saber 
estar sozinho e não depender dos outros, ter uma alimentação saudável sem muitas gorduras 
por causa do colesterol, etc., etc.” (Nuno Tovar de Lemos) 
A pergunta deste escriba a Jesus (“Qual é o primeiro de todos os mandamentos?”) é a expressão 
do seu desejo de amar bem a Deus. Apesar de Jesus já ter entrado triunfalmente em Jerusalém 
e de o cerco a Jesus se estar a fechar cada vez mais, podemos dizer que a pergunta do escriba a 
Jesus não é uma pergunta mal-intencionada, ou seja, uma armadilha colocada a Jesus para 
mostrar que Jesus não sabia interpretar a lei e que por isso não era digno de crédito ou para 
apanhar alguma declaração de Jesus que pudesse ser usada contra ele em tribunal.  
Na verdade, a questão da hierarquia dos mandamentos de Deus era uma questão complicada e 
estava na origem de grandes debates entre os fariseus e os doutores da lei. Se os 10 
mandamentos eram o coração da aliança que Deus estabeleceu com o seu povo, a vida 
quotidiana, com os seus problemas concretos, levou a uma proliferação de leis que pretendiam 
ser a aplicação concreta dos 10 mandamentos às mais variadas situações do dia a dia. Assim 
sendo, os 10 mandamentos multiplicaram-se em 613 mandamentos, dos quais 365 (como os 
dias do ano) eram proibições e 248 (como os membros do corpo humano) eram indicações de 
obras a fazer. O próprio Jesus chegou a afirmar que tamanho conjunto de normas, cheias de 
subtis distinções e com uma casuística interminável, eram um fardo insuportável para o povo 
(cf. Lc 11,46). Assim sendo, surgia a dúvida se entre tantos mandamentos não haveria uma certa 
hierarquia; se todos os mandamentos tinham a mesma importância ou se haveriam 
mandamentos mais importantes que outros.  
Ante a interpelação do escriba, Jesus, partindo de uma citação do livro do Deuteronómio e outra 
do livro do Levítico, afirma: “‘Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a 
tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças’. (Dt 6,5) O segundo é este: 
‘Amarás o teu próximo como a ti mesmo’ (Lv 19, 18). Não há nenhum mandamento maior que 
estes”.  
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Com a sua resposta, Jesus mostra que o maior mandamento da lei de Deus não se reduz a um 
ato isolado que depois de cumprido nos deixa tranquilos, mas é uma atitude radical e 
permanente. Jesus “não quer impor um código, cumprido o qual, o homem possa estar tranquilo 
e indiferente, seguro da salvação e libre de outros compromissos. Jesus quer assinalar a 
orientação total da existência sobre a qual reger toda a vida, guiar todo o gesto, todo momento, 
toda resposta religiosa e humana” (Ravasi). “O que está no centro da fé? Aquilo que, mais do 
que qualquer outra coisa, pode dar felicidade ao homem: amar. Não celebrar ritos ou obedecer 
a regras, mas simplesmente, maravilhosamente, amar.” (Ermes Ronchi) 
O primeiro mandamento que Jesus apresenta, através da citação do Shema Israel, que os Judeus 
rezavam diariamente, é o amor a Deus. Jesus afirma que o primeiro mandamento deve ser um 
amor total e sem divisões a Deus. No entanto, Jesus completa a sua resposta ao citar Lv 19, 18: 
“O segundo é este: ‘Amarás o teu próximo como a ti mesmo”. Assim sendo, podemos concluir 
que o maior mandamento para os seguidores de Jesus é o mandamento do Amor, mandamento 
esse que se concretiza numa dimensão vertical (para com Deus) e numa dimensão horizontal 
(para com o próximo).  
Nesta resposta de Jesus, podemos descobrir que a essência do cristianismo, que aquilo que é 
essencial na nossa vida é o amor, mas um amor a três: a Deus, ao próximo e a nós mesmos.  
No entanto, o amor de que estamos a falar não é algo que se reduza a uma pura emoção ou a 
um sentimento. O amor que Jesus nos pede a Deus e aos irmãos é uma decisão e deve traduzir-
se em ações concretas. O amor que Jesus nos pede é um amor de obras e não só de palavras.  
 

a. O amor a Deus 
 

Em primeiro lugar, o amor que devemos ter para com Deus deve ser um amor “com todo o teu 
coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças”.  
“Mas o que é amar a Deus? É criar uma relação com Ele baseada na certeza de que nos conhece 
e nos ama desde sempre. Uma relação afetiva (‘com todo o teu coração’) mas também efetiva, 
procurando fazer a Sua vontade (‘com todas as tuas forças’). Uma relação em que vai 
aumentando o conhecimento (o ‘entendimento’) que temos Dele e da Sua vontade.” (Nuno 
Tovar de Lemos) 
Toda a existência do homem está implicada no amor a Deus. Devemos amar a Deus com todo o 
coração, devemos amar a Deus com um coração indiviso. Quantas vezes dizemos que amamos 
a Deus, mas são outras coisas aquelas que enchem o nosso coração. Quantas vezes dizemos que 
somos cristãos, mas aquilo que enche o nosso coração é o ter, o poder e o prazer. Amar a Deus 
é amá-lo com todo o coração. Na verdade, só Deus é que é capaz de encher o nosso coração.  
Devemos amar a Deus com toda a nossa alma, com toda a nossa vida e com toda a nossa força. 
Amar a Deus com toda a vida é estar disposto a enfrentar as dificuldades, as incompreensões e 
as discriminações que surgem da nossa fidelidade a Deus. Sabemos que os valores que regem o 
nosso mundo são diferentes dos valores de Deus e sabemos que se quisermos ser fiéis a Deus 
vamos entrar em choque com a sociedade e que isto vai causar sofrimento. Amar a Deus com 
toda a alma, com toda a vida, com todas as forças é estar disposto a dar, a gastar a sua vida 
pelos valores de Deus. 
Devemos amar a Deus com todo o nosso entendimento. O aspeto racional também faz parte do 
nosso amor a Deus. Devemos mostrar que a nossa fé em Deus é credível. Amar a Deus não se 
reduz a uma simples emoção.  
“Ama a Deus com todo o teu coração’ não significa: ama só a Deus, reservando todo o teu 
coração para Ele, mas ama-o sem meias medidas. [...] ‘Amarás com toda a tua mente’: o amor 
torna-te inteligente, faz-te entender melhor, chegar mais fundo, chegar primeiro. ‘Amarás com 
todas as tuas forças’: o amor torna-te forte, capaz de enfrentar qualquer obstáculo, qualquer 
fadiga e dificuldade.”  (Ermes Ronchi) 
 

b. O Amor ao próximo 
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No entanto, o cristão também é aquele que ama o próximo como a si mesmo. Assim como 
gostamos de ser tratados assim devemos tratar o próximo. Assim como gostamos de ser 
perdoados, ajudados, consolados, estimulados assim devemos perdoar, ajudar, consolar e 
estimular o nosso próximo. E não nos esquecemos que o nosso próximo são todos aqueles que 
estão ao nosso redor independentemente do seu estrato social, da sua ideologia política e da 
sua cor da pele. Próximo é também aquele de quem não gostamos tanto. Assim sendo, como 
gostamos de ser tratados assim devemos tratar os outros. Não te limites a não fazeres aos outros 
aquilo que não queres que não te façam a ti, mas faz ao teu próximo aquilo que queres que te 
façam a ti; trata o teu irmão como gostarias de ser tratado. Uma religião que não ama o seu 
irmão é uma hipocrisia e uma mentira. O amor a Deus nosso Pai leva-nos e exige de nós o amor 
aos irmãos. Como podemos dizer que amamos a Deus se não amamos os outros seus filhos que 
são nossos irmãos?  
 Muitas vezes esquecemo-nos desta verdade na nossa vida de crentes. Pensamos que ser cristão 
é algo que se resume à nossa relação com Deus. Pensamos que ser bom cristão limita-se a rezar 
muito, a vir à missa ao domingo e a amar muito a Deus Nosso Senhor. No entanto, se é assim 
que estamos a viver a nossa vida de fé, estamos mancos. Falta-nos a outra dimensão essencial 
da nossa existência de cristão: o amor ao próximo. Amor a Deus e amor ao próximo são as duas 
pernas da nossa existência cristã. Se nos falta uma destas pernas estamos a mancar. Deixemos 
que seja o Apóstolo João a explicar-nos a relação que existe entre o amor a Deus e ao próximo: 
“Nós amamos, porque Deus nos amou primeiro.  Se alguém disser: ‘Eu amo a Deus’, mas tiver 
ódio ao seu irmão, esse é um mentiroso; pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não 
pode amar a Deus, a quem não vê. E nós recebemos dele este mandamento: quem ama a Deus, 
ame também o seu irmão.” (1 Jo 4, 19-21).  
No entanto, o que significa amar o próximo? “Amar é desejo de fazer alguém feliz, cobri-lo com 
um bem que o ultrapassa, que caminha até aos outros, que inunda o mundo ... Amar é ter fogo 
no coração.” (Ermes Ronchi) “Amar é sempre, no fundo, querer o bem do outro. Um querer que, 
quando é verdadeiro, passa da intenção aos atos.” (Nuno Tovar de Lemos) Assim sendo, fica 
bem claro que o amor não é um mero sentimento, mas uma decisão que nos leva a ação.  
Mas, será possível amar os nossos inimigos? Sim, é possível e desejável. Se não o fosse, Jesus 
não nos teria pedido para amar os nossos inimigos. Jesus nunca pede o impossível, apesar de 
nos pedir coisas difíceis. Assim sendo, para compreendermos como podemos amar os nossos 
inimigos, aqueles de quem não gostamos tanto, “temos de distinguir ‘amar’ de "gostar". Gostar 
é um sentimento, amar é uma opção. Podemos amar pessoas de quem não gostamos, pessoas 
que sensivelmente não nos são agradáveis. [...] O mais ‘natural’ (ou, melhor dizendo, o mais 
‘instintivo’) é a lógica da retribuição: sermos simpáticos para aqueles que são simpáticos para 
connosco e antipáticos para os que nos trataram mal. [...] Também podemos gostar muito de 
alguém e não amarmos essa pessoa. Isso acontece cada vez que estamos mais interessados no 
que a pessoa nos faz sentir do que no bem dela.” (Nuno Tovar de Lemos) 
 

c. O amor a nós próprios 
 
Ao comentar este texto, muitos são aqueles que dizem que aqui estão expressos os dois amores 
do cristão. No entanto, neste texto, não temos dois, mas três amores.  “Diz Jesus: ‘amarás o teu 
próximo como a ti mesmo.’ É quase um terceiro mandamento sempre esquecido: ama-te ti 
próprio como imagem impressa da mão de Deus, como um lugar de milagres, caso contrário não 
serias capaz de amar ninguém, saberás apenas tomar, possuir, violar, sem alegria nem gratidão.” 
(Ermes Ronchi) 
Ninguém poderá amar bem os outros se não se souber amar. O amor a si mesmo é uma condição 
para amar os outros. Mas, em que consiste este amor a nós mesmos? “Consiste numa relação 
de respeito e saudável amizade para connosco mesmos'. Porque, por exemplo, facilmente nos 



 4

auto agredimos em pensamentos e dizemos a nós mesmos coisas que nunca diríamos a um 
amigo. Não pode ser assim.” (Nuno Tovar de Lemos) 
 

d. Amar a Deus sobre todas as coisas 
 
Quando nos referimos ao amor a Deus dizemos que devemos “amar a Deus sobre todas as 
coisas.” O que significa isto? Será que devemos amar mais a Deus do que aos nossos irmãos? 
Não me parece que este seja o caminho a seguir na explicação do amor a Deus sobre todas as 
coisas. Na verdade, “amar a Deus sobre todas as coisas é decidir com Ele como entramos em 
todos os outros amores. Telefono ou não telefono? Respondo ou finjo que não ouvi? Convido 
ou deixo para depois? Conto ou não conto? As mil e uma decisões do amor, um cristão toma-as 
com Deus, que conhece tudo, que já estava lá antes de surgir qualquer um dos outros amores e 
que estará lá mesmo se todos os outros desaparecerem.” (Nuno Tovar de Lemos) 
Amar a Deus sobre todas as coisas é dizer que só o amor a Deus é absoluto e todos os restantes 
são relativos, ou seja, não secundários, mas bons por relação ao amor absoluto. “Qualquer outro 
amor é bom na medida em que nos leva a amar mais a Deus e a fazer o que Ele nos pede (e é 
mau na medida em que nos afasta de Deus e do que Ele nos pede). Na prática, frequentemente, 
damos por nós a relativizar o amor absoluto e a absolutizar amores relativos.” (Nuno Tovar de 
Lemos ) 
Quando é que estamos a absolutizar uma relação?  “Sei que estou a absolutizar uma relação 
quando ela me preenche todo o pensamento e eu sacrificaria tudo para não a perder ... Não há 
melhor maneira para estragar uma relação de amor com alguém do que absolutizá-la. Porque, 
por melhor que seja a presença de uma pessoa nas nossas vidas, ela nunca poderá ser o nosso 
‘tudo’. Temos uma sede de amor e de sentido que nenhuma outra pessoa pode satisfazer, só 
Deus.” (Nuno Tovar de Lemos) 
Tudo isto que afirmamos sobre o amor de Deus sobre todas as coisas é bem expresso por certas 
expressões linguísticas e gestos que usamos na nossa relação com Deus. Só a Deus é que 
adoramos e nos ajoelhamos! Assim sendo, a relação correta passa por adorarmos a Deus, 
amarmos as pessoas e gostarmos das coisas. No entanto, hoje em dia, a nossa linguagem e os 
nossos gestos estão trocados. Quantas vezes dizemos que adoramos aquele amigo que nos faz 
rir, amamos o nosso telemóvel de última geração e gostamos daquela paz que sentimos quando 
rezamos.  
 

3. Exercícios 
a. “Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com 

todo o teu entendimento e com todas as tuas forças”. Que passos concretos 
podes dar para melhorares a tua relação com Deus nesta fase da tua vida? 

b. Há algum amor que estejas a absolutizar? Quais são os sintomas dessa 
absolutização? Fala disso com Deus. 

c. “Amarás ao teu próximo como a ti mesmo”. Quem é neste momento esse “teu 
próximo” que tens de aprender a amar melhor? De que maneiras concretas? 
 

4. Oração 

Um novo coração me dá, Senhor, 
O qual a Ti só tema, a Ti só ame, 
A Ti, meu Deus, meu Pai, meu Redentor. 
 
Por Ti suspire sempre, por Ti chame, 
Por Ti me negue a mim e tudo negue, 
Por Ti saudosas lágrimas derrame. 
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A Ti busque, a Ti ache, a Ti me entregue, 
Com tão intenso amor, com tal vontade, 
Que nunca mais de Ti me desapegue. 
 
Ó bom Jesus, por tua piedade, 
Não Te escondas de mim, isto Te peço; 
Que sem Ti tudo enfim é só vaidade. 
 
Muito pedi, Senhor, pouco mereço; 
Tão pouco, que Te não mereço nada, 
Se o teu muito ao meu nada não dá preço. 
 
Esta alma tantas vezes desviada 
Do caminho do Céu, Tu encaminha; 
Que se por Ti não vai, vai muito errada, 
Doce Jesus, doce esperança minha. 
 
(Diogo Bernardes, séc. XVI) 
 


