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O QUE MAIS, ALÉM DO AMOR
Por Jim Cymbala
Uma vida de amor é a única maneira de “agradar-lhe [Deus] em tudo” (Colossenses 1:10). Sendo Deus um ser
emocional, Ele experimenta alegria e tristeza assim como nós. Nossas palavras ações diárias podem causar
descontentamento ou o fazer alegrar-se conosco com cantos. Que pensamento maravilhoso! Hoje, você e eu
Podemos agradar ao Deus do universo. Embora ele esteja além da compreensão, seja onipotente, onipresente e
onisciente, seu coração pode, ainda assim, ser tocado por nossas ações de amor, mesmo nas atividades comuns.
O que mais, além do amor, poderia agradar ao Deus de amor?
O amor é sempre o ponto de partida. É por isso que a Bíblia declara: “Porque em Cristo Jesus nem circuncisão
nem incircuncisão têm efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor” (Gálatas 5:6).
Ainda que o sinal da aliança de Deus com Abração fosse a circuncisão de todos os meninos, um novo dia
amanheceu e uma aliança melhor foi estabelecida. Circuncisão, raça, talento, dinheiro, fama, educação, ou
qualquer outra coisa mais que consideremos nosso grande tesouro torna-se irrelevante quando comparamos com
o amor. Uma pessoa amorosa ou, melhor ainda, uma igreja cheia de pessoas amorosas, tem um poder tremendo
para influenciar pessoas para Deus.
Um casal idoso de um estado do sul visitou, uma vez, a nossa igreja e, depois do culto, eles forma comigo até
meu escritório. O homem ficou muito emocionado enquanto dizia: “Pastor, nós nunca antes adoramos com
pessoas latinas ou negras, nenhuma vez em nossas vidas. Mas quando você direcionou o povo para
cumprimentar uns aos outros, homens que eu nunca tinha encontrado abraçaram-me, como se eu fosse seu
irmão.” As lágrimas encheram os seus olhos enquanto ele continuava: “Eu senti mais amor nessa manhã vindo
de estranhos do que eu nunca experimentei em trinta anos na minha igreja.”
Que bênção! Ele não mencionou o meu sermão ou como o coro cantou. O que tocou o seu coração e abriu os
seus olhos foi o amor de Deus fluindo!
Jim Cymbala iniciou a Brooklyn Tabernacle com menos de vinte membros, num prédio pequeno e degradado, num bairro difícil da cidade. Nativo do Brooklyn, é um amigo
de longa data de David e Gary Wilkerson.
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