
Retomando:  

Estudo 67 – Um caminho Excelente 

 

 Resumo: Essa semana falaremos do amor de Deus e suas características. Aprenderemos 

como é necessário vivermos segundo esse amor e o que fazer para desenvolvê-lo em 

nossa vida. 

Texto: I Coríntios 13:1-7 

Introdução: Nesses dias temos visto muitas pessoas se mobilizando para ajudar outras, que por 

toda a crise estão passando necessidades. Vemos as igrejas ajudando com cestas básicas, muitos 

serviços foram oferecidos gratuitamente para ajudar a população (como atendimento 

psicológico online, aconselhamento médico, cursos, entretenimento, ferramentas para home 

office, doação de álcool em gel, empresas doando respiradores aos hospitais, etc.), o próprio 

governo disponibilizou 600,00 reais para as famílias mais vulneráveis. Como é bom ver essas 

atitudes de amor ao próximo, porém mesmo em meio à crise, existem aqueles que não se 

sensibilizam e se aproveitam para tirar vantagem. Saíram noticias de pessoas roubando máscaras 

e testes de corona vírus, pessoas cobrando para fazer o cadastro das famílias para receber o 

benefício, e outras se passando por agente do governo para roubar os dados das pessoas e retirar 

o dinheiro em seu lugar. Diante de tudo isso percebemos que existe muita coisa boa e muita 

coisa ruim acontecendo, não podemos generalizar, mas tudo depende da motivação do coração 

do homem. 

1. Você já parou pra pensar o que sensibiliza seu coração? 

É interessante parar para analisar em qual grupo nos encaixamos. Talvez essa pergunta te pegue 

de surpresa e logo pense que nunca se aproveitaria de uma situação para seu beneficio, não 

roubaria ninguém. Mas já parou pra pensar que muitas vezes também não nos envolvemos, 

pensamos que tem outras pessoas pra ajudar, não é nossa responsabilidade. Alguns até se 

sensibilizam, choram com as notícias, mas simplesmente não fazem nada, esquecem o assunto. 

O texto de I Coríntios 13 que lemos traz um alerta a respeito do verdadeiro amor que deve 

mover nossas atitudes. Tantas desgraças que acontecem no mundo, como essas que falamos, 

tráfico de crianças, exploração sexual, tráfico de drogas, roubo, assassinato, pedofilia, violência 

doméstica, e outras é resultado da falta de amor. O amor de Deus é um amor excelente, suas 

características excedem nossa forma natural de pensar e agir, o que não podemos perder de vista 

é que por mais difícil que pareça ser desenvolver esse amor, é isto que precisamos para ter um 

coração sensível como o de Jesus. 

2. Como desenvolver esse amor de Deus em nós? 

Ao ler a bíblia vemos como o tema do amor é presente em toda ela, até mesmo quando Jesus foi 

questionado sobre qual seria o maior mandamento sua resposta foi: amar a Deus sobre todas as 

coisas e ao próximo como a ti mesmo. Não tem como viver os mandamentos de Deus sem 

entender o que ele quer dizer com esse amor, por isso precisamos compreender que nível de 

amor Deus espera de nós. 



I – O amor precede qualquer atitude. Uma pessoa que manifeste os dons do Espirito Santo, 

fale em línguas, profetize, demonstre um grande conhecimento, e tenha uma fé que transporte 

montanhas geraria grande admiração, olharíamos para ela acreditando que aquela pessoa é 

alguém que agrada o coração de Deus, mas o texto de I Coríntios 13:1-4 traz uma ressalva a 

respeito do que está movendo todas essas atitudes, estas precisam estar pautadas no amor, se não 

for dessa forma perde todo seu valor. A pessoa pode até dar todos os seus bens aos pobres, sem 

o amor não tem proveito. Já conhecemos a história de Ananias e Safira que fizeram uma oferta 

só para serem vistos por todos e não por amor a Deus, o final foi morte. Às vezes brincamos 

quando fazemos uma comida que fica bem gostosa que é porque fizemos com amor, o resultado 

daquilo que fazemos com amor é multiplicado. Talvez as pessoas não consigam avaliar, 

somente pelo resultado, se aquilo que fazemos é com amor, mas você pode. E o conselho para 

sua vida é desenvolver o amor em tudo que você faz, que ele seja sua motivação. 

II – Alinhe o seu amor com as características do amor de Deus. No texto que lemos fica 

claro que o amor de Deus está muito preocupado com o outro, é cheio de compaixão, respeito, 

tolerância, paciência, não é egoísta, não guarda ressentimentos. A maioria de nós já conhecia 

esse texto o problema é que não colocamos nossas atitudes nesse padrão, mesmo sabendo que é 

o certo a se fazer. Não adianta ficar indignado com as desgraças do mundo se quando a proposta 

de mudança é para a minha vida eu não faço. Nossa esperança está em viver as mesmas 

características de Deus e assim poder inundar o mundo com um amor diferente. As atitudes de 

Jesus eram tão diferentes do que as pessoas estavam acostumadas que atraiam multidões para 

segui-lo. Ofereça um amor excelente. 

III – O amor tudo crê. O Amor abre uma grande porta de esperança dentro dos nossos 

corações, mesmo nas situações mais difíceis ou dolorosas o amor nos permite ter olhos bons 

para acreditar que mudanças podem acontecer, que vale a pena perdoar, que segunda chance não 

é perda de tempo, que mesmo que tudo pareça um caos a solução virá. É uma escolha decidir 

viver o amor de Deus, se esse for seu desejo este amor irá ampliar sua forma de ver as coisas e 

sua fé será aumentada. 

Conclusão: Viver o padrão do amor de Deus não é fácil, mas quando entendemos o quanto ele é 

bom e nos aproxima de Deus vale a pena o esforço. Se baseie nesse amor, mude sua forma de 

pensar e agir, e deixe Deus te conduzir. Se o seu desejo é andar por esse caminho excelente do 

amor de Deus peça a ele e se alinhe com seu amor. Vamos orar. 

Desafio: O desafio dessa semana é ver quais características do amor de Deus baseado no texto 

do I Coríntios 13:4-7 você precisa exercitar mais e não perder a oportunidade de colocar em 

prática. 

 


