
1. Ainda que eu saiba falar muitos idiomas, e os use 
para fazer coisas para os outros e me saia bem nos estudos, 
se também faço fofoca ou falo mal de outros, então sou 
uma influência negativa para as pessoas ao meu redor e 
para o trabalho  
de Deus.

2. Ainda que eu sempre seja fiel em tomar tempo 
para ler a Palavra, tenha mais versículos memorizados 
do que qualquer amigo meu, e consiga fazer orações 
cheias de fé, se ao mesmo tempo sou egoísta, 
desamoroso e orgulhoso na forma como interajo com 
outras pessoas, então todas essas coisas boas que 
faço não valem nada para Jesus.

C’est 
pour toi.

Você chama 
isso de 

badminton?

Sério?!

1 Coríntios 13 Para 
Você Hoje!

—Deixe o amor determinar suas ações 



3. Eu posso até visitar e fazer coisas boas para os 
órfãos da nossa cidade com meus pais, e às vezes 
até doar algumas das minhas roupas e brinquedos 
para as crianças pobres. Mas se fizer isso apenas 
para impressionar pessoas que talvez estejam vendo, 
ou porque me faz sentir orgulhoso de mim mesmo, 
então Jesus não pode me abençoar.

4. Verdadeiro amor é ser gentil, humilde 
e paciente com os meus amigos ou irmãos e 
irmãs mais novos, mesmo se acho que estão 
me chateando ou incomodando de propósito. 

É ser gentil com alguém, mesmo quando 
essa pessoa tem algo que eu quero, mas não 
quer me emprestar. É ser amável mesmo 
quando os meus colegas não querem me 
ajudar com algo que lhes pedi.

Oh, você é um 
ótimo maninho!



5. Ser amoroso significa não me gabar nem ficar todo orgulhoso 
das coisas legais ou gentis que acho que posso fazer. O amor me 
lembra de falar que é Jesus quem me ajuda a fazer coisas boas. 

Quando me sinto incomodado ou fico zangado com alguém 
que fez algo que me deixou triste, ter verdadeiro amor significa ter 
pensamentos positivos e construtivos sobre a pessoa.

Eu…

TOIM

6. Se o meu 
coração está cheio 
de amor por Jesus 
e pelos outros, 
então odeio ouvir 
fofocas dos outros 
(mesmo que a 

O Senhor …

Fofoca

história seja verdadeira). Verdadeiro 
amor me faz querer falar apenas 
coisas legais das pessoas e das 
coisas gentis que fazem.



7. Quando sou motivado por verdadeiro amor em tudo 
o que faço, é mais fácil ser obediente, confiante e flexível.

Farei, sem retrucar, as coisas que meus pais ou 
professores me pedem. 

Sim, senhora! 
Ficarei feliz 

de fazer 
mais duas 
páginas.

Tudo bem. Poderia ter 
acontecido com qualquer 

pessoa … até comigo.

Posso demonstrar amor deixando um amigo 
escolher que atividade vamos fazer juntos, ou deixar 
que escolham primeiro uma comida predileta ou uma 
peça de roupa.

O amor me ajudará a dar um voto de confiança aos 
outros e acreditar que estão tentado fazer o melhor 
que podem. Se cometem erros, o amor me ajudará a 
perdoá-los. Quando tenho amor verdadeiro, não perco a 
fé e a paciência com os outros.



8. Às vezes é difícil saber o que 
fazer quando alguém me magoa 
com algo que diz, toma algo de 
mim ou me exclui de alguma 
atividade. Mas o amor verdadeiro 
me encoraja a perguntar a Jesus 
como devo reagir e o que fazer. Ele 
me motiva a ser positivo e cheio de 
louvor a Jesus. 

9. Jesus nunca falha, mas 
eu sim. Posso ser desamoroso 
e impaciente. Jesus pode me 
ajudar a ser amoroso e a fazer as 
escolhas certas.

10. Jesus pode me ajudar a 
ter uma atitude amorosa, por 
mais que às vezes seja difícil ser 
amoroso e positivo.

Que bom que você gostou do 
meu carro!

Sumiu!!!



Muito talentoso para representar

11. Para mim, é fácil ser orgulhoso 
ou desamoroso, ou querer reclamar 
ou ser preguiçoso. Mas Jesus precisa 
que eu demonstre o Seu amor a todos, 
inclusive aos meus colegas. 

Eu posso orar para o Espírito de 
Deus me encher com mais amor, para 
me ajudar a superar as minhas ati-
tudes egoístas e demonstrar mais amor 

ORGULHOSO DESAMOROSO RECLAMADOR PREGUIÇOSO

ATITUDE 
EGOÍSTA 
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à minha 
família e 
amigos.

12. Agora mesmo, enquanto vivemos 
neste mundo imperfeito, nem sempre 
é fácil demonstrar amor verdadeiro aos 
outros. Às vezes nem percebo quando dou 
mancada e não demonstro amor como 
Jesus deseja. Mas quando eu chegar ao 
Céu e viver no Reino perfeito de Deus, 
onde o amor estará em toda parte, então 
compreenderei totalmente como amar os 
outros. 

13. Existem 
muitas coisas 
boas na vida e 
muitas coisas 
positivas, mas 
nada é tão 
importante 
quanto o amor!

Ein?
Ah tá!

AGORA

DEPOIS

Muito talentoso nas 
jogadas de badminton 


