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Barreiras para o amor 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Tiago 2:8,9 Não amar = fazer acepção de pessoas 

*Sou responsável além das minhas ações, também pela impressão que dou. 
 
 

1) Exemplo de acepção de pessoas na igreja (nos ministérios, nos grupos familiares, no culto, 
nos passeios) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Tiago 2:20 Fé sem amor não é fé – é só pensamento positivo 
Hebreus 10:24    Fé é resultado do amor 
                         
 2) TAREFA:  Dê exemplos de atitudes de amor que você praticou esse mês, com pessoas da 
igreja e fora do seu círculo familiar e de amizades. 
 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
3) Segundo I Coríntios 13, escreva aqui 13 características de amor e marque um (I) nas que 
você tem praticado dentro da igreja . (F) na família. Outros ( O ). 
 
_________________________    ________________________  _________________________ 
 
_________________________    ________________________  _________________________ 
 
_________________________    ________________________  _________________________ 
 
_________________________    ________________________  _________________________ 
 
4) Agora responda: onde você está precisando amar mais? __________________. O que vai 
fazer em relação a isso? ________________________________________________________ 
  
Heb. 11:6 Sem fé você não ............................... a Deus. 
1 João ........    Se não amar o irmão, não ama a Deus. 
 
 
5) COISAS CONTRA O AMOR QUE ATRAPALHAM A NOSSA FÉ: 
 
Tiago 2:8-9  fazer acepção de pessoas 
Tiago 2:15-16  falta de ajudar o irmão 

AMANDO UNS AOS OUTROS - 2020 



 

Tiago 3:2,5,6,10,12 e 4:11 quando não controla a língua, principalmente quando usamos a língua 
para falar mal do outro. 
 
Complete a tabela abaixo e marque S (sim) nos pontos que já fazem parte da sua vida ou N 
(não) naqueles que ainda precisa melhorar 
 

20 Atividades de Amor na Igreja 

1 Sofrer juntos 1 Cor. 12:26 

2  Rom. 12:15 

3  Gal. 6:2 

4 Restaurar uns aos outros Gal. 6:1 

5  Rom. 15:30 

6 Ensinar e admoestar uns aos outros Col. 3:16 

7  Rom. 15:32 

8  Rom. 1:12 

9  Ef. 4:32 

10  Tiago 5:16 

11  Ef. 4:25 

12  Heb. 10:24 

13 Presentear uns aos outros Fil. 4:14-18 

14  Rom. 12:10b 

15  Rom. 15:7 

16  Gal. 5:13 

17  Ef. 5:21 

18  Col. 3:13 

19  1 Ped. 4:9 

20 Saudar uns aos outros 1 Cor. 16:20 

 
 

 
TAREFAS: 
 

1) Decorar o versículo da semana   1 Jo 4:20 
2) Continuar praticando atos de amor e registrando em seu diário 
3) Por em dia as tarefas anteriores e escolher uma delas para repetir com uma pessoa 

diferente (ato de amor com a família, com um irmão da igreja ou comunhão)  
 
 
 

AVALIAÇÃO 
- Orientações gerais para todas as matérias 
- Limite de 2 faltas. Mais de 2 faltas está reprovado.    
- Se o aluno faltar por motivo de escala de ministério no horário do SENIB a falta será abonada, com o limite de uma falta por este 
motivo, por rodada. 
- Em caso de falta no dia da avaliação, o aluno deverá entrar em contato com a secretaria logo na semana seguinte para marcar dia e 
hora da segunda chamada. Média para aprovação no SENIB: 6,0 

 

 Aula 1 Aula 2 Aula 3 Aula 4 Aula 5 Aula 6 Total 

Tarefa prática        

versículo        

Apostila 
completa 

       

 Tarefa prática = 6,0 pontos (1 por aula) versículos = 2,5 (0,5 por versículo) apostila completa = 1,5  


