
O caminho,
sobremodo excelente



Alvo da lição
O aluno será capaz de

saber saber que não se deve focalizar a atenção no
que é temporal, parcial e menor;

sentir amar,como princípio de vida cristã;

agir praticar todas as virtudes que vêm pelo amor.



Introdução

O capítulo 13 deve ser estudado no contexto do
restante de toda a carta. Ele está diretamente
ligado à discussão do apóstolo Paulo acerca dos
dons. É uma mensagem que deve ser aplicada à
igreja local. Quando assim ocorre, a comunidade
é desafiada a experimentar o verdadeiro amor.



I. Quando falta o amor (1Co 13.1-3)

1. Eloquência sem amor não é nada (1Co 13.1)

2. Profecia, conhecimento e fé sem amor não
são nada (1Co 13.2)

3. Benevolência e martírio sem amor não são
nada (1Co 13.3)



Aplicação para hoje

Ao ler o primeiro tópico, quais decisões você
notou que precisa tomar para amar de acordo
com o modelo bíblico de 1Coríntios 13? Inclua
nessa lista atitudes que precisa desenvolver e
atitudes que precisa abandonar.



II. As características do amor
(1Co 13.4-6)

1. Duas virtudes essenciais do amor (1Co 13.4)

a. Paciência

b. Benignidade



II. As características do amor
(1Co 13.4-6)

2. Defeitos que o amor não tem (1Co 13.4-6)

a. Não é ciumento (1Co 13.4)

b. Não é enfatuado (1Co 13.4)

c. Não se ensoberbece (1Co 13.4)

d. Não se conduz inconvenientemente (1Co 13.5)

e. Não busca os próprios interesses (1Co 13.5)

f. Não se exaspera (1Co 13.6)

g. Não se ressente do mal (1Co 13.6)

h. Não se alegra com a injustiça (1Co 13.6)



Aplicação para hoje

Analise as características do amor
apresentadas no tópico e avalie quais delas
você tem praticado no dia a dia. Pense
também quais são mais difíceis para você
praticar.



III. O amor surpreende (1Co 13.7)

1. Tudo sofre

2. Tudo crê

3. Tudo espera

4. Tudo suporta



Aplicação para hoje

Você crê que é possível praticar o amor
descrito no tópico III? Faça uma lista das
dificuldades e de como superá-las para
colocar em prática esse amor nos
relacionamentos do dia a dia. Em seguida,
compartilhe com os colegas.



IV. A permanência do amor
(1Co 13.8-13)

1. Os dons são temporários e parciais
(1Co 13.8-10)

2. Os dons são elementares (1Co 13.11-12)

3. O amor é maior (1Co 13.13)



Aplicação para hoje

Quais atitudes práticas na igreja vão
demonstrar que entendemos ser o amor
maior e mais duradouro que tudo? Como essa
convicção alimenta a esperança e a fé no
cumprimento das promessas do Senhor?



Conclusão

• Quanto de sua vida e serviço cristãos são
regulados pelo princípio do amor?

• Qual sua motivação para servir?

• Como você trata problemas de
relacionamento?


