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JESUS Christ said: Greater love… has no one, than 
this: that a man lay down his life for his friends. 
John 16. And then, He went out and died for us. 
Knowing that, the apostle Paul wrote…  

1 
Though I speak with the ‘tongues’ of 

men and of angels (excerpts complied from many 

different translators: the word is: glossa… where 
we get our word for glossary. If I sound like 
someone who has memorized a dictionary, even 
a dictionary in the heavens; even though I 
speak in every human and angelic language; if I 
can speak the languages of men, and even of 
angels),  

and have not charity (…but have not love; the 
word is: agape… the love of GOD: GOD the 
Father; the love of JESUS Christ),  

I am become as sounding brass, or a 

tinkling cymbal (…I am only a noisy gong… or 
a clanging cymbal; I am no better than the clash 
of cymbals; I am just a rattling New Year’s Eve 
noise maker). 

 
2 

And though I have the gift of prophecy 
(…even if I speak God’s word; even though I 
have the gift of preaching; I may have the powers 
of prophecy), 

and understand all mysteries, and all 

knowledge  (…and know all sacred secrets; 
…and know every kind of hidden truth… and 
every kind of knowledge; no secret hidden from 
me… no knowledge, no mystery too deep for 
me);  

and though I have all faith, so that I could 

remove mountains (…I might have such 
absolute faith that I can remove hills from their 
place;  

JESUS Cristo disse: amor maior... não tem ninguém, 
do que isso: que um homem dá a vida por seus 
amigos. Joao 16. E, em seguida, ele saiu e morreu 
por nós. Sabendo que, o apóstolo Pablo escreveu...  
 
1 

Ainda que eu falasse as línguas dos 

homens e dos anjos (trechos respeitado de muitos 

tradutores diferentes: o palavra é: glossa... onde 
temos a nossa palavra para Glossário. Se eu 
pareço alguém que memorizou um dicionário, 
nem que seja um dicionário nos céus; apesar 
de eu falasse todas as línguas humanas e 
angelic; se eu posso falar as línguas dos 
homens e até mesmo dos anjos),  

e não tivesse amor (...mas não tiver caridade; 
a palavra é: agape... o amor de DEUS: DEUS o 
Pai; o amor de JESUS Cristo),  

seria como o metal que soa ou como o 

címbalo que retine (...Eu sou apenas um gongo 
barulhento... ou um címbalo que retine; Não sou 
melhor do que o choque de pratos; Eu sou apenas 
fazedor de barulho de véspera de ano novo um 
chocalho). 
 
2 

E ainda que tivesse o dom de profecia 
(...mesmo se eu falar a palavra de Deus; ainda 
que eu tenha o dom da pregação; talvez eu 
tenha os poderes de profecia a),  

e conhecesse todos os mistérios e toda a 

ciência (...e saber todos os segredos sagrados; 
...e conheço todo o tipo de verdade escondida... 
e todo o tipo de conhecimento; nenhum segredo 
escondido do me... nenhum conhecimento, 
nenhum mistério muito profundo para mim);  

e ainda que tivesse toda fé, de maneira tal 

que transportasse os montes (...Talvez eu 
tenha tal fé absoluta de que posso remover 
colinas do seu lugar;  
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and if I could have perfect faith so that I could 
move around the Alps… the Andes… the 
Himalayas… and the Rockies… like checkers on 
a checkerboard), 

and have not charity  (…and have not love; 
the love of GOD),  

I am nothing.  (…I am useless; I would still be 
worth… nothing!) 

3 
And though I bestow all my goods… to 

feed the poor (…If I should dole out everything 
I have; even if I give away all that I have… to 
feed the hungry), 

  

and though I give my body to be burned  
(…to be burned at the stake; if I were burned 
alive for preaching the Gospel; if I were 
martyred),  

and have not charity  (…but have not love; 
the love of JESUS Christ),  

it profits me nothing.  (…It avails me nothing; 
it counts for... nothing!) 

4 
Charity (…the love of GOD)  

suffers long, and is kind  (…it is very 
patient; it is very kind; this love of which I 
speak… is slow… to lose patience);  

agape (…the love of JESUS Christ) envieth not;  

love vaunteth not itself  (…it does not brag; 
THEIR love never boils with jealousy; it is never 
anxious to impress; THEIR love… makes no 
parade; Love… is never envious… never 
boastful), 

(The love of GOD the Father…) 

e se eu pudesse ter fé perfeita para que eu 
pudesse mover os Alpes... os Andes... os Himalaia 
... e as Montanhas Rochosas... gostam de damas 
em um tabuleiro de damas), 

e não tivesse amor (...e não ter amor; o amor 
de DEUS),  

nada seria. (...Eu sou inútil; Eu ainda valeria a 
pena... nada!) 

3 
E ainda que distribuísse todos os meus 

bens para sustento dos pobres (...Se eu 
deveria distribuir tudo que eu tenho; mesmo se 
eu doar tudo o que eu tenho... para alimentar os 
famintos), 
  

e ainda que entregasse o meu corpo para 

ser queimado (...para ser queimado na 
fogueira; se eu fosse queimado vivo para 
pregar o Evangelho; se eu fosse torturado),  

e não tivesse amor (...mas não tenho amor, o 
amor de JESUS Cristo), 

nada disso me aproveitaria. (...Ele me 
aproveita nada; ele conta... para nada!) 

4 
O amor (...a caridade de DEUS)  

é sofredor, é benigno (...é muito paciente, é 
muito gentil; este amor de que falo... é lento... a 
perder a paciência);  

agape (...o amor de JESUS Cristo) não é 

invejoso;  

amor não se vangloria (...não se gabar; O 
amor DELES nunca ferve com ciúmes; Nunca é 
ansioso para impressionar; o amor DELES não 
faz desfile; Amor... nunca é invejoso... nunca é 
presunçoso), 

(O amor de DEUS Pai...) 
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is not puffed up  (…it is not arrogant… nor 
conceited; it does not put on airs… nor does it 
cherish inflated ideas… of its own importance), 

 

(The love of JESUS Christ…) 

5 
does not behave itself unseemly (…it is 

never rude… nor unmannerly; it isn’t… indecent; 
it is never selfish. THEIR love… does not insist on 
its own way; it does not insist on its rights),  

agape… seeketh not her own  (Love is never 
self-seeking; it does not pursue selfish aims),  

(GOD‘s love…) 

is not easily provoked, it thinks no evil... 
(Love bares no malice; Love is not quick… to 
take offense; Love keeps no score… of wrongs; 
…the love of GOD is not irritable or resentful; 
GOD’s love is not quick tempered or touchy! It 
does not keep account of evil); 

Love… 

6 
Rejoices not in iniquity  (…it rejoices not in 

unrighteousness; THEIR love takes no pleasure in 
wrong-doing; it does not gloat over other men’s 
sins; Love is never glad… when others go 
wrong),  

but rejoices in the truth  (…it joyfully sides 
with the truth; the love of GOD is always glad 
when truth prevails); 

Love… 
7 

bears all things,  

Love… believes all things (Love can 
overlook faults… and has unquenchable faith; 
GOD’s love is always slow… to expose; it’s 
always eager to believe the best! 

  

não se ensoberbece (...não é arrogante nem 
convencido; ele não coloca no ar... nem faz isso 
acalentar ideias infladas... de sua própria 
importância), 
 

(O amor de Jesus Cristo...) 

5 
não se porta com indecência (...nunca é 

rude ou grosseiro; não é... indecente; nunca é 
egoísta. O amor DELES não é que insiste em sua 
própria maneira; isso não insistir em seu direito),  
 

agape... não busca os seus próprios 

interesses (Amor é nunca egoísta; isso não 
prosseguir objectivos egoístas),  
(O amor de Deus...) 

não se irrita, não suspeita mal... (Amor 
descobre nenhuma malícia; O amor não é rápido... 
em se ofender; O amor não mantém pontuação de 
erros; o amor de DEUS não é irritável ou ressentido; 
o amor de DEUS não é rápido temperado ou 
sensível! Não mantém conta do mal); 

Amor... 

6 
não se regozija com a injustiça (...não se 

alegra com a injustiça; o amor DELES não tem 
prazer em más ações; não tripudiar sobre os 
outros pecados dos homens; Amor nunca está 
contente ... quando os outros vão mal), 
  

mas se regozija com a verdade (...com alegria 
as laterais com a verdade; o amor de DEUS é 
sempre feliz quando verdade prevalece); 

Amor... 
7 

tudo sofre,  

Amor... tudo crê (Amor pode ignorar falhas... 
e tem fé inextinguível; O amor de DEUS é sempre 
lento... para expor; é sempre ansioso para 
acreditar no melhor!  
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Love bears up under anything; it exercises faith 
in everything; there is nothing… love cannot face; 
there is no limit to its faith),  

Love… hopes all things (Love hopes… under 
all circumstances; it keeps up hope in 
everything), 

(This love of GOD… and from GOD…)  

endures all things. 

Love endures without limit; it gives us power to 
endure… everything. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amo ursos acima sob qualquer coisa; exerce fé 
em tudo; Não há nada... amor não pode 
enfrentar; Não há limite para a sua fé),  

Amor... tudo espera (Amor espera... em todas 
as circunstâncias; mantém a esperança em 
tudo), 

(Este amor de DEUS...e partir DEUS...)  

tudo suporta. 

Amor perdura sem limite; Dá-nos força para 
aguentar... tudo. 
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