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SÉRIE: O ESPÍRITO SANTO
1º Coríntios 13.13

INTRODUÇÃO

Continuamos aprendendo com o apóstolo Paulo. Em 1 Co 12:31, nosso amado professor nos exorta a
buscar diligentemente os Dons do Espírito Santo, todavia nos apresenta conjuntamente um caminho
ainda mais excelente que é o Amor. Haja vista que nenhum dom tem valor, a menos que esteja imerso
no amor. Assim, hoje, estudaremos o Dom do Amor. Porque o amor sustenta, ampara e faz repousar.
O amor é a inspiração de tudo. Afigura-se por entre as páginas da Bíblia que, sem o exercício do amor,
mesmo o maior dos demais dons nada seria. “Portanto, procurai com zelo os melhores dons; e eu vos
mostrarei um caminho mais excelente.” 1 Coríntios 12:31

O dom supremo de Deus é o amor 

O capítulo 13 é uma continuação do ensino de Paulo sobre os dons espirituais. Ele enfatiza, aqui, que
ter  dons espirituais  sem amor (caridade),  de  nada adianta.  O caminho ainda mais  excelente  é  o
exercício dos dons espirituais com amor. O amor sendo o único contexto em que os dons espirituais
podem cumprir o propósito de Deus, deve ser o princípio predominante em todas as manifestações
espirituais.  O  amor  faz  com  que  uma  pessoa  suporte  as  ofensas  e  as  palavras  investidas
grosseiramente por outra pessoa, sem amargura ou desejo de vingança. Ou seja, reflete a paciência do
próprio Deus para com os pecadores. 

Amor: mais abrangente de todas as graças

O discípulo de Cristo precisa ter consciência da relevância do amor em sua vida, influenciando em
todas  as ações.  O apóstolo Paulo  escreveu que se  assim não for:  “nada seria” e  “nada disso me
aproveitaria” (1 Co 13.2-3). Precisamos estar revestidos de amor (Cl 3.14). O amor é um sentimento
que enriquece a vida daqueles que amam e os que são amados. Esse sentimento se manifesta através
da entrega, da intimidade, do cuidado e o comprometimento de querer estar junto, sempre disposto a
ajudar  em  todos  os  momentos.  O  amor  nos  edifica  e  nos  faz  crescer.  Quando  somos  edificados
espiritualmente, crescemos em amor, e jamais podemos esquecer que o amor é o manancial de todas
as coisas, é a base que sustenta e edifica o Corpo de Cristo. 

O amor é o bem maior do cristão

O Amor só é demonstrado através da ação. A maior evidência do cristão cheio do Espírito Santo não é
a manifestação dos dons espirituais, mas, sim, que esteja impregnado de amor. O cristão deve ser
conhecido não somente por sua teologia, mas, principalmente, pelo seu amor. Jesus falou sobre esta
evidência na vida dos cristãos quando disse: “Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos
amardes uns aos outros” (Jo 13.35). O relacionamento do cristão precisa ser pautado no amor e na
confiança mútua. A confiança é uma entrega que só é demonstrada através de um cuidado especial.
Por meio do amor, passamos a atrair a confiança do próximo, para ajudá-lo em suas fraquezas. Os
coríntios,  para  quem  Paulo  estava  escrevendo,  eram  formados  por  uma  multidão  de  litigiosos.
Sentiam  dificuldade  em  confiar  uns  nos  outros.  A  rivalidade  em  relação  aos  vários  dons  havia
produzido  um  abismo  de  confiança.  Todavia,  por  meio  do  Espírito  Santo,  essa  realidade  de
desconfiança e separação deveria ser mudada, e só poderia ser mudada pelo Amor.

COMPARTILHAMENTO

O amor é o remédio para as dores, resultantes de situações trágicas, de muitas pessoas que entram
dentro de nossas igrejas. Logo o amor deve ser sempre promovido, vivido, e manifestado na Igreja. 

CONCLUSÃO

O amor é a principal característica do discípulo salvo em Jesus. A Bíblia expõe que, sem amor, nada
tem importância, pois ele é a fonte divina de onde emanam todas as virtudes espirituais.
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