
Amar com todo o coração 

Os escribas e fariseus tinham-se deixado aprisionar num emaranhado de rituais e de 

prescrições jurídicas. Os estudiosos da Lei mosaica a apresentavam em 613 preceitos. 

Neste contexto, os fariseus se aproximam de Jesus e um deles, “para pô-lo à prova”, 

pergunta: “Mestre, qual é o maior mandamento da Lei?” (Mt 22, 36). 

Jesus responde: “Amarás o Senhor teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua 

alma, e com todo o teu ser. Este mandamento é o maior e o primeiro. O segundo é 

semelhante a ele: Amarás o teu próximo como a ti mesmo” (Mt 22, 37-39). 

Com esta resposta, ele coloca o amor a Deus e ao irmão no centro da Lei, como parte 

essencial dela. Isto surpreende os escribas e fariseus que, preocupados com um 

emaranhado de preceitos, haviam perdido totalmente de vista o aspecto essencial da 

Lei. 

Além disso, Jesus unifica e equipara dois mandamentos que os especialistas no assunto 

costumavam separar e colocar em níveis distintos: o amor a Deus e o amor ao 

próximo. 

No Sermão da Montanha Jesus havia convidado seus discípulos a serem perfeitos na 

prática do amor, como o Pai celeste é perfeito (cf. Mt 5, 48). 

Em toda a Escritura,“perfeição” é sinônimo de “integridade” e “totalidade”.Ser 

perfeito no amor é, então, engajar-se e comprometer-se de maneira íntegra e total na 

prática do amor. O homem “perfeito” não pode ter um coração duplo e fingido (cf. Tg 

1, 4.8). 

O melhor exemplo desta integridade está no mandamento de amar a Deus com todo o 

coração, com toda a alma e com todas as forças (cf. Mt 22, 37). Mas esta integridade 

também deve existir no amor ao próximo. Ela se expressa no respeito ao irmão em 

toda a sua dignidade. 

Já com a parábola do Bom Samaritano, Jesus havia produzido uma verdadeira 

reviravolta no preceito do amor ao próximo, mostrando que devemos amar a todos 

sem distinção. Para os judeus, próximo era apenas o parente ou concidadão judeu. 

Ajuda-nos, Senhor, a ser perfeitos na prática do amor. 

Que esta integridade se concretize no nosso amor por Ti. Que saibamos amar-Te “com 

todo o coração, com toda a alma e com todas as forças” (Mt 22, 37). 

Que se concretize também no nosso amor ao próximo. Que ela se expresse no respeito 

total ao outro. 



Que nós próprios sejamos íntegros no relacionamento com os irmãos. Que os nossos 

corações não sejam duplos e fingidos. Que todo o nosso corpo, os nossos olhos, as 

nossas mãos deixem transparecer essa integridade. Que também a nossa palavra seja 

íntegra e não cheia de ambigüidades: que o nosso sim seja sim e o nosso não seja não. 

Que esta integridade atinja o seu ponto mais alto no amor aos inimigos. Ajuda-nos, 

Senhor, a amar aqueles que temos mais dificuldade de aceitar, a rezar por aqueles que 

nos perseguem... Ajuda-nos a imitar o Pai e, assim, amar a todos indistintamente. 

Só então nos tornaremos filhos do nosso Pai que está nos céus. Porque Ele “faz nascer 

o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos” (Mt 5, 45). E aí, sim, 

seremos perfeitos como o nosso Pai celeste é perfeito. Assim seja. 

 


