
                      Estudo de Célula – Semana de 12/07/20 a 18/07/20  
 

SÉRIE – INVESTINDO EM GRANDES RELACIONAMENTOS 

 
 

 

“Abertura da série” 
 

Tudo na nossa vida é formado em relacionamentos: cada aprendizado, desde comer, sentar, andar, até a fala, e 
como lidamos com a vida. O que não é muito claro para nos é que conforme o tempo passa e nos tornamos 

capazes disso, ao crescer, não somos mais levados pelos relacionamentos, não somos vitimas, por assim dizer, 
mas somos atuantes, agentes e condutores nos relacionamentos. 

 

Fato é que podemos escolher como levamos nossos relacionamentos. Não somos conduzidos por eles, mas 
podemos conduzir como interagimos com as pessoas, e como participamos de cada relacionamento que temos, 

com cada pessoa que encontramos. Isso veio de Deus para nós! 
 

Nessa série de estudos vamos falar sobre o ser protagonista nos relacionamentos, e sobre como podemos tomar as 
rédeas de algumas áreas para poder construir relacionamentos mais saudáveis, mais fortes, e mais frutíferos. 

 

A chave está em ser como Jesus é! Vamos buscar intencionalmente olhar como Ele olha, falar como Ele fala, 
perdoar como Ele perdoa, e conduzir os nossos relacionamento como Ele faria! Isso trará cura, restauração, 

restituição e a construção de relacionamentos muito abençoadores. Deus abençoe muito nossa caminhada de amor 
pelas pessoas, e nos conduza em relacionamentos abençoados. 

 
1º ESTUDO: O PODER DA PACIÊNCIA  
 

BASE BÍBLICA: “O amor é paciente (...)” 1 Coríntios 13.4 
 

OBJETIVO: Encorajar os participantes a buscarem ser pacientes como Jesus. 
 

COMPARTILHAMENTO:  

Dentre todas as características apresentadas como virtudes do amor em 1 Coríntios 13, a paciência é a primeira 
delas. Isso mostra a importância que ela tem. A Palavra nos ensina que quando nos relacionamos com as pessoas 
na busca de grandes, saudáveis e crescentes relacionamentos, a primeira coisa que precisamos é ser pacientes.  
SE AS PESSOAS QUE CONVIVEM COM VOCÊ FOSSEM INTERROGADAS PARA DAR UMA NOTA DE 0 A 10 
QUANTO AO SEU NÍVEL DE PACIÊNCIA NO DIA A DIA, QUAL SERIA A SUA NOTA? COMO VOCÊ PODE SE 
TORNAR MAIS PACIENTE? 
 

Para construirmos grandes relacionamentos é imprescindível aumentarmos o nosso nível de paciência, e para isso 
precisamos: 

   
 

 LEMBRAR O QUANTO DEUS É PACIENTE CONOSCO – 1 TIMÓTEO 1.16 “Mas por isso mesmo 

alcancei misericórdia, para que em mim o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse o poder 
de sua paciência.” (Nós nunca vamos precisar ser mais paciente com as pessoas do que Deus tem sido 
conosco. “Deus me escolheu”, foi o que Paulo disse. Ele foi um assassino; ele participou da morte de 
Estevão; ele foi um fanático e ele disse que Deus o transformou mostrando sua paciência ilimitada. Desse 
mesmo modo, somos convidados a acreditar por completo na transformação das pessoas, e com paciência 
investir para que isso se torne realidade. Deus age assim conosco, e nós podemos agir assim com as 
pessoas ao nosso redor. Quantos “Saulos” você tem por perto de você que, com paciência e amor, se 
transformarão em “Paulos”? Temos tido com os outros a mesma paciência que Deus tem conosco?) 

 

 APRENDER OUVIR AS PESSOAS – PROVÉRBIOS 14.29  “O homem paciente dá provas de grande 

entendimento.” (Quanto mais ouvimos as pessoas, mais as conhecemos e entendemos. Todos nós temos 
necessidade de sermos ouvidos e compreendidos. Sem entendimento não há relacionamento. 
Entendimento é o alicerce para relacionamentos; mal-entendidos os destroem. Nós alcançamos 
entendimento através da sabedoria que pode ser adquirida por meio do estudo da Bíblia, buscando discernir 
a voz de Deus e ouvindo as pessoas. “A sabedoria do homem lhe dá paciência.” Pv 19.11). 

 

 OFERECER NOVAS OPORTUNIDADES ÀS PESSOAS - EFÉSIOS 4.2 “Sejam pacientes uns com os 

outros, tendo tolerância pelas faltas uns dos outros por causa do amor entre vocês.” (Todas as 
pessoas têm dias maus e de vez em quando ficam desequilibradas por causa desses dias, mas eles 
passam, isto é apenas um fato da vida. Devemos estar sempre dispostos a dar uma nova oportunidade as 
pessoas, assim como nós também precisamos receber. A paciência contribui para o crescimento de todos 
nós. “ (...) quem é prudente faz de conta que não foi insultado.” Provérbios 12.16 (NTLH) 

 
 PARA CONTINUAR PENSANDO: “A paciência é um grande indicativo da existência do amor e contribui 

para que ele se manifeste.” 
 


