
                      Estudo de Célula – Semana de 26/07/20 a 01/08/20  
 

SÉRIE – INVESTINDO EM GRANDES RELACIONAMENTOS  
 

 

3º ESTUDO: A CULTURA DO RESPEITO  
 
 

BASE BÍBLICA: “Quem ama não é grosseiro (...) 1 Coríntios 13.5 
 
 

OBJETIVO: Levar os participantes a refletirem que suas ações e atitudes de cortesia contribuem para que o nome 

de Deus seja exaltado.   
 

 

COMPARTILHAMENTO: 

Quem já viu uma pessoa fazendo “barraco” porque foi contrariado? É uma cena deprimente e não há 
dúvidas sobre isso. Nos dias atuais as pessoas estão mais grosseiras com as outras, física e verbalmente, do que 
em qualquer tempo. Até parece que a cortesia, que era tão comum, não está mais presente. Devido ao estresse e 
cenários de incertezas, cada vez mais a pressão aumenta e com ela atitudes grosseiras. 

Em dias de isolamento social essa rudeza parece ter se intensificado, seja no relacionamento entre pais e 
filhos, no casamento, entre vizinhos e até colegas de trabalho, prestadores de serviço e clientes. O remédio para 
isso está em 1 Pedro 2.17: “Tratem a todos com o devido respeito”. Isto mesmo, respeitem todas as pessoas. Isto 

inclui pessoas que não gostamos, pessoas que não concordamos e pessoas que não conhecemos. A Bíblia diz 
que nós, seres humanos, somos a coroa da criação. Mesmo as pessoas mais difíceis são criaturas de Deus e 
merecem respeito, de início só por isso. 
 

1- COMO DISCÍPULOS DE JESUS, DE QUE MANEIRA VOCÊ PODE DEMONSTRAR RESPEITO E SER 
RESPEITADO EM SEUS RELACIONAMENTOS?     
 

Para vivermos uma vida de respeito e cortesia que agrade a nosso Pai e torne os relacionamentos mais saudáveis, 
devemos tomar, entre outras, as seguintes atitudes:  
 
 

 BUSCAR A EXCELÊNCIA E NÃO A PERFEIÇÃO – LUCAS 6.31 “Como vocês querem que os outros 
lhes façam, façam também vocês a eles.” Esta é a regra de ouro. Como temos tratado nosso cônjuge, 
nossos filhos ou talvez nossos pais, amigos ou mesmo pessoas que de alguma forma nos servem? 
Frequentemente somos mais polidos com estranhos do que com as pessoas com quem convivemos e 
amamos. Sejamos compreensivos e não exigentes. Precisamos lembrar que a cortesia é feita de pequenos 
sacrifícios. Esperar perfeição é esperar frustração! Precisamos considerar sempre os sentimentos do outro. 
Sejamos solidários, busquemos demonstrar empatia, pode ser que seja apenas um dia ruim e que alguma 
preocupação esteja afligindo o nosso próximo. 
 

 FALAR SEMPRE A VERDADE EM AMOR– PROVÉRBIOS 15.23 “(..) como é boa a palavra certa na 

hora certa!” A forma como nós falamos pode alterar o sentido do que nós queremos dizer. Podemos 
inclusive dizer a mesma coisa de cinco ou seis maneiras diferentes e esta será recebida de modo diferente, 
mesmo se tratando das mesmas palavras. O segredo do falar é usar de delicadeza nas palavras. Alguém já 
disse: “Quando você usa tato, você se retrata menos.” Isto porque pensamos primeiro e, com a ajuda do 
Espírito Santo, avaliamos a melhor forma de expressar as verdades em amor. 

 

 QUANDO DISCORDARMOS DAS PESSOAS SEJAMOS HONESTOS E NÃO JUÍZES – ROMANOS 
14.12-13  “Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Portanto deixemos de julgar 

uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no 
caminho do irmão.” Como cristãos, há muitas coisas que acontecem no mundo com as quais não 
concordamos. Por vezes, não concordamos uns com os outros. No entanto, conforme Paulo nos ensinou, 
precisamos primeiramente entender que TODOS prestaremos contas um dia a Deus. E em segundo lugar, 
reconhecer que NÃO SOMOS Deus. Ele sabe de tudo, nós não. Podemos discordar sem sermos 
desgradáveis e julgadores. “Quando você lança a seta da verdade, você deve molhar a ponta da seta com 
mel.” (Rick Warren). Devemos escolher sempre a honestidade e a verdade em nossas palavras com amor 

e graça, e tomarmos cuidado para não ganharmos argumentos e “perdermos” pessoas. 
 

 

2- Com o estudo de hoje, nós aprendemos que podemos, mesmo em tempos de estresse, ter uma atitude de 

respeito com quem nos relacionamos. A cada minuto temos a oportunidade de sermos pessoas mais amáveis e 
agradáveis, e o primeiro lugar para começarmos a praticar isso é a nossa casa. PENSANDO NISSO, O QUE VOCÊ 
PRECISA MUDAR NAS SUAS ATITUDES? VOCÊ PRECISA SE RETRATAR COM ALGUÉM? 
 
PARA CONTINUAR PENSANDO: “Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem.” Rm 12.21 
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