
 

 
Ágape é uma palavra de origem grega que significa «amor». Define 
o amor incondicional de Deus, o amor com que Jesus nos amou, o 
amor dos seus discípulos: «amai-vos um aos outros como Eu vos 
amei».  

O Novo Testamento, para falar do amor de Deus usa a palavra 
grega ágape: um amor profundo que cuida, zela e corrige. Um amor 
incondicional: o amor de Deus não depende da resposta dos homens. 
Deus ama porque é Amor. Os pecados dos homens não diminuem o 
Seu amor. Deus ama-nos porque Ele «é» amor.   

O amor ágape é o amor gratuito, é um amor desinteressado, um 
amor que não busca seus próprios interesses, um amor puro e 
genuíno.  

«O amor é paciente, o amor é prestável, não é invejoso, não é 
arrogante nem orgulhoso, nada faz de inconveniente, não 
procura o seu próprio interesse, não se irrita nem guarda 
ressentimento. Não se alegra com a injustiça, mas rejubila com 
a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 
O amor jamais passará». (1 Cor 12, 4-8) 

O amor «ágape» não esmorece, é constante e permanece forte até 
às últimas consequências, é um amor invencível, capaz de amar, 
mesmo o mais indigno dos homens.  

 
O AMOR «ÁGAPE» 



O amor de Deus é «ágape»: não é apenas um mero sentimento ou 
uma emoção, mas uma entrega voluntária e pessoal, capaz de dar a 
vida. Ágape é o amor com que Cristo nos amou:  

«Dou-vos um novo mandamento: que vos ameis uns aos outros 
como Eu vos ameis. Todos conhecerão que sois meus discípulos: 
se vos amardes uns aos outros.» (Jo 13, 34-35) 

O amor «ágape» é possível pela ação interior do Espírito Santo 

O amor «ágape» é amar como Jesus nos amou. Pelas nossas 
capacidades humanas seria impossível viver um tão grande amor, 
mas não devemos desanimar, São Paulo diz que o amor «ágape» é 
fruto do Espírito Santo: 

Por seu lado, é este o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, 
paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, auto-
domínio. Contra tais coisas não há lei. Mas os que são de Cristo 
Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Se 
vivemos no Espírito, sigamos também o Espírito. (Gal 5, 22) 

Resumindo, o amor ágape tem origem em Deus. Ele comunica-o, pelo 
Espírito Santo, àqueles lhes pertencem.  
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