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LIÇÃO 6 – 8 QUALIDADES DO CARÁTER DE CRISTO E O AMOR 

                                                                                         
 

1. Qualidades do caráter de Cristo 
Mensagem principal: O propósito de Deus para quem é filho, é que seja parecido com Cristo – Romanos 

8:29. Devemos desenvolver essas qualidades em nossas vidas. (TAREFA EM FOLHA A PARTE) 

 

2. O Amor 
 

2.1 O amor é ____________________________ 
Toda a lei se resume num só mandamento: "Ame o seu próximo como a si mesmo". (Gálatas 5:14) 
 
Assim, permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. (1 
Coríntios 13:13) 
 
 

2.2 O amor é um _______________________ e não um _____________________ 
O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não 
procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, 
mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. (1 Coríntios 13:4-7) 
 
Nisto conhecemos o que é o amor: Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por 
nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e, vendo seu irmão em necessidade, não se 
compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem 
de boca, mas em ação e em verdade. (1João 3:16-18) 
 
 

2.3 O amor é a prova do ______________________ 
Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama 
permanece na morte. (1 João 3:14) 
 
Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e 
conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 
(1 João 4:7,8) 
 

2.4 Ele nos amou _______________ 
Toda a lei se resume num só mandamento: "Ame o seu próximo como a si mesmo". (Gálatas 5:14) 
 
Assim, permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. (1 
Coríntios 13:13) 
 
 
 
 
 
 
 

UM COM DEUS - TEENS 

 



 

 
AS 5 LINGUAGENS DO AMOR 

 
1. _______________ de afirmação 

Uma forma de se demonstrar amor pelas pessoas é utilizar palavras que edificam, que 
constroem, que as valorize. 
Elogios verbais e palavras de apreciação são poderosos comunicadores do amor. Quem possui 
essa forma como principal linguagem se sentirá muito bem quando ouvir frases e expressões 
como: “Você ficou tão bem com esse corte de cabelo novo!”, “Você está muito bem com esse 
vestido!”, “Seu trabalho ficou excelente, parabéns!”. 
 

2. ________________ de qualidade 
Essa linguagem de amor se refere ao tempo de atenção que uma pessoa se dedica a outra, sem 
dividir esse tempo com outras tarefas. 
Se comunicar nesta linguagem significa dar total atenção a quem está com você, olhando de 
frente, interagindo com o assunto, conversando e se importando verdadeiramente com o outro. 
 

3. Dar e receber __________________ 
Você gosta de ganhar presentes? Você gosta de dar presentes? Dar e receber presentes é uma 
linguagem bem singular. Os presentes dados e recebidos não precisam, necessariamente, ter um 
alto valor financeiro. 
Se você é do tipo que sempre quando viaja, pensa em trazer lembranças para seus amigos, que 
nunca se esquece de comprar um presente nos aniversários, e que até mesmo se desaponta 
quando as pessoas se esquecem de o presentear, provavelmente esta é a sua linguagem. 
 

4. Atitudes de _________________ 
Para pessoas com esta forma de comunicação, o amor está relacionado ao fazer. Há um bom 
exemplo sobre isso na Bíblia. Você se lembra de Marta, irmã de Maria e Lázaro? Ao saber que 
Jesus se aproximava, ela dava início a arrumação da casa. Pessoas com essa linguagem estão 
sempre envolvidas em alguma atividade no trabalho, na escola e na igreja. 
 

5. _______________ físico 
O toque físico é outra forma de demonstrar amor pelas pessoas é uma das linguagens mais 
fáceis de perceber. Se você gosta de abraçar, gosta de dar as mãos a quem ama, e além disso 
gosta de receber carinho físico, você provavelmente possui essa linguagem de amor como a 
principal. 
Pare e pense: você conhece alguém que sempre procura te abraçar, que conversa encostando, 
tocando em você? Se a resposta é sim, provavelmente esta é a forma que essa pessoa está 
dizendo que você é importante para ela, mesmo que ela nunca use as palavras para isso. 
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