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COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): a sugestão para o quebra gelo encontra-se no final deste estudo.  

 

ADORAÇÃO (10 minutos): o nosso Deus é digno de todo louvor e de toda adoração (pode-se cantar um cântico ou 

colocar um CD; pode mesclar este momento com oração também). 

 

DISCIPULADO (30 minutos): Texto Bíblico – 1ª Coríntios 13.1-8,13 

 

Que palavra você usaria para definir o seu modo de viver, o seu alvo de vida? De acordo com a Palavra de Deus, 

qual deveria ser o princípio dominante de nossas vidas? Qual deveria ser o nosso alvo da nossa vida? O próprio 

apóstolo Paulo responde a essa pergunta, dizendo o seguinte: “Que o amor seja o maior alvo de vocês...” (1ª 

Coríntios 14.1). De acordo com o que o apóstolo Paulo escreveu no capítulo 13 de sua carta aos Coríntios, vamos 

descobrir por que o amor deve ser a prioridade do nosso viver, o alvo da nossa vida. 

 

1. O amor deve ser o alvo da vida, porque sem amor, o que falamos é INEFICAZ (v.1). Palavras sem amor são 

ineficazes, vazias. Sem amor, o que falamos prejudica, ofende e magoa as pessoas. Sem amor, o que sai da nossa 

boca adoece as pessoas muito mais do que traz cura. Sem amor, nossas palavras não passam de um rangido de 

uma porta enferrujada. Sem amor, o nosso som é desagradável e ineficaz. 

 

2. O amor deve ser o alvo da vida, porque sem amor, não somos NADA (v.2). Conhecimento sem amor, não é 

nada. Por isso, se você acha que seu conhecimento é tudo o que você precisa para mudar o mundo, lamento 

informar que você está completamente equivocado. O que vai mudar a realidade das pessoas é o amor. Sem ele, 

não somos nada! 

 

3. O amor deve ser o alvo da vida, porque sem amor, o que damos é INSIGNIFICANTE (v.3). O texto fala que 

nós podemos dar tudo e, mesmo assim, não termos amor. E, se isso acontece, o que fazemos é insignificante. Você 

pode ser um doador sem amor, mas você não pode ser amoroso sem ser doador. Quando Deus for avaliar sua vida, 

Ele desprezará o quanto você tem, mas considerará o quanto você amou as pessoas. 

 

O que é o amor? 

 

 O amor é PACIENTE - O amor paciente tem uma capacidade infinita de suportar. O amor tem uma infinita 

capacidade de suportar situações adversas e pessoas hostis.  

 

 O amor é BONDOSO - A palavra no original dá a ideia de reagir com bondade aos que nos maltratam. É 

ser doce para com todos.  

 

O que não é o amor? 

 

 O amor não é INVEJOSO ou CIUMENTO - O amor não se aborrece com o sucesso dos outros.  

 

 O amor não é ORGULHOSO - Em outras versões, o texto diz que o amor não se ufana, que significa “cheio 

de vento”. Tem gente que parece um balão, cheio de empáfia e orgulho. É como um poço de vaidades.  

 

 O amor não é GROSSEIRO e nem EGOÍSTA - O amor é a própria antítese do egoísmo. Ele não vive para si 

mesmo, mas para servir aos outros.  

 

 O amor não é IRRITADIÇO e nem MELINDROSO - O amor não está predisposto a ofender-se. O amor 

está sempre pronto para pensar o melhor das outras pessoas, e não lhes imputa o mal.  
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 O amor não se alegra com a INJUSTIÇA, mas se alegra com a VERDADE - Na igreja de Corinto havia 

práticas tão escandalosas que nem mesmo entre os pagãos se percebia. Pior do que a loucura de um 

homem deitar-se com a mulher do próprio pai foi a atitude da igreja em relação a esse fato. Ele não 

lamentou, não chorou, antes se gabou dessa situação, alegrou-se com a injustiça. Paulo, então, diz que o 

amor não se conduz de forma inconveniente, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. 

 

O que faz o amor? 

 

 O amor tudo SOFRE - Isto significa que você abre mão de um direito que tem a favor do seu irmão.  

 

 O amor tudo CRÊ - A igreja regida pelo amor, crê naquilo que recebeu a parte da Deus. 

 

 O amor tudo ESPERA - Esse é o olhar prospectivo. A ideia não é a de um otimismo irracional, que deixa de 

levar em conta a realidade. É, antes de tudo, a recusa em tornar o fracasso como o ponto final da nossa 

história. 

 

 O amor tudo SUPORTA - Esse elemento traz a ideia de constância. O verbo, no original, não denota um 

consentimento paciente e resignado, mas uma fortaleza ativa e passiva.  

 

 O amor jamais ACABA - O amor ágape nunca entra em colapso. Ele jamais sofre ruína. O amor é algo que 

vai durar para sempre.  

 

MISSÕES (5 minutos): pense em alguém que precisa ter um encontro com Jesus e ser amado pelas pessoas. Não 

perca tempo: apresente Jesus Cristo para ele o mais breve possível. 

 

SERVIÇO (5 minutos): comece hoje mesmo a orar por essa pessoa e a investir tempo para estar com ela, servindo-a 

nas suas necessidades. Ofereça-se para orar e ler a Bíblia com ela. 

 

RECADOS PARA O(S) LÍDER(ES) DA CÉLULA: 1) Aniversário de 30 anos da Memorial: de 15 a 17 de maio. 

Precisamos que você traga sua célula inteira nas quatro celebrações (dia 15 às 09:50 e 19:00, dia 16 às 20:00 e dia 

17 às 20 horas. Contamos com a presença de todos os participantes das células. 

 

 

SUGESTÃO PARA O QUEBRA-GELO DESTA SEMANA: 

 

TEMA: O GAROTINHO CHAMADO AMOR | Dinâmica: enquanto você conta a história do garotinho chamado amor, as 

pessoas deverão fazer os gestos que estão relacionados a cada palavra acima no texto. Comece contando a estória 

devagar para que todos entendam. Depois vá acelerando até onde as pessoas conseguirem acompanhar. É muito 

divertido. A descontração é garantida. 

 

PAZ: aperto de mão | AMOR: um abraço | SORRISO: Gargalhada | BEM-VINDOS: bate palmas 

 

Contando a estória: Era uma vez um garotinho chamado AMOR. AMOR sonhava sempre com PAZ. Um certo dia 

sonhou que a vida só teria sentido quando ele descobrisse a PAZ e foi com garra que AMOR saiu a procura da PAZ. 

Chegando junto ao colégio onde estudava encontrou os seus amigos que tinham um SORRISO nos lábios e foi nesse 

momento que AMOR começou a perceber que o SORRISO dos amigos transmitia a PAZ, pois sentiu ainda que a PAZ 

existe no interior de cada um de nós, basta saber dar um SORRISO. E nesse momento, com muita garra, a turma 

gritou bem forte: AMOR, AMOR você encontrou a PAZ que procurava? AMOR respondeu com muita GARRA: Sim. 

Encontrei a PAZ, pois ela existe em cada um de nós, basta saber dar um SORRISO bem bonito. E sejam todos BEM-

VINDOS! 


