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Este é o meu mandamento:  

Amai-vos uns aos outros como eu 

vos amei!                      (Joao 15,12)                                                                                                                                                                                                                          
______________________________________ 

Amem-se uns aos outros! 

Love one another! 
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Queridos amigos de go4peace, 

 

Repetidamente, Jesus teve que experimentar como era difícil para seus amigos mais 

íntimos viverem uns com os outros. Seu próprio bem-estar era muitas vezes mais importante para 

eles. Dois dos apóstolos tinham um profundo desejo de sentar-se um de cada lado de Jesus no 

reino dos céus. Eles queriam ser os primeiros. A questão havia surgido entre todos eles, quem era 

o maior entre eles. Estavam completamente presos no pensamento deste mundo segundo o lema: 

“As pessoas são más, pensam em si, só eu penso em mim!” Ou dito de outra forma: “Quando 

todos se cuidam, todos são atendidos!” 

 

A vida do céu que Jesus queria trazer à terra vive de outra fonte. Isso ficou claro no 

batismo de Jesus no Jordão. O céu havia se aberto. O Espírito Santo apareceu na forma de uma 

pomba. Uma voz havia dito: “Este é meu filho amado!” Jesus, portanto, veio do profundo amor do 

Pai. Através da dinâmica do amor, o Espírito Santo, Pai e Filho estiveram sempre ligados. Esta 

vida comum em amor honesto, Jesus queria trazer à terra. Ele queria que seus amigos 

descobrissem que o amor de uma pessoa pelo próximo é um primeiro passo. Quando esse amor se 

torna mútuo, a vida ganha uma nova qualidade. Então há uma alegria profunda. Assim, Jesus deu 

a seus amigos seu novo mandamento, o do amor mútuo. Ele lhes disse: "Amai-vos uns aos outros 

como eu vos amei!" 

 

Talvez você já tenha tido essa experiência de amor mútuo antes. Ele permite que o céu já 

se ilumine na terra entre nós humanos. Tomáš relata uma dessas experiências: “Vim para uma 

nova paróquia e não conhecia ninguém. A casa paroquial estava em muito mau estado e eu me 

sentia piorando a cada dia. Eu não sabia como e por onde começar. Minha alma estava realmente 

no escuro. Um bom amigo percebeu isso enquanto conversávamos ao telefone. Ele veio de longe. 

Durante dois dias pude experimentar o quão concreto era o seu amor. Fizemos planos para o 

apartamento, limpamos e compramos móveis. Eu me senti muito amada. Nesses dois dias, uma 

nova força cresceu em mim. O amor entre nós tornou-se mútuo. Ele tinha dado seu tempo e amor 

por mim. Encontrei forças para devolvê-la. Quando nos despedimos, havia entre nós uma alegria 

que eu não experimentava há muito tempo. Eu entendi o que Jesus quis dizer em seu novo 

mandamento: „Amem-se uns aos outros!“ – „Love one another!“ 
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