
 

 

 

 

 

 

 

Roteiro para as células a partir de 26 de Maio de 2019 

 

O caminho mais excelente  –  I Co 12:31, 13:1-8 
                                          

Introdução: O Senhor deseja nos ensinar uma forma excelente de se viver e aqui neste 

texto, Ele está fazendo menção de “um caminho mais excelente”, o amor. 

 

Viver em amor é “o caminho mais excelente”. 

- Isto será mais excelente do que ter as experiências dos grandes milagres, das grandes 

realizações, ou ainda do que se conseguir fazer muitas coisas - (I Co 13:1-3). 

 

Lá no início de tudo, antes de instituir qualquer normativa legal, Deus estabeleceu 

uma relação de amor com o homem. 

- Deus vinha pessoalmente para estar com o homem na viração de cada dia. 

- Jesus, por sua vez, ao ensinar o grande mandamento na “lei de Deus”,  revelou que o 

grande propósito é que as pessoas amem a Deus - Mt  22:35-38. 

- Será sempre dentro do propósito que obteremos os resultados excelentes. 

 

Amor é a grande proposta para humanidade.  

- Ao estabelecer uma família, Deus manda: “Marido amem as vossas esposas”. 

- Ele não diz: Marido, digam “Eu amo a minha esposa”, pois só dizer que ama, sem 

uma real postura não revela a verdadeira essência. 

- De igual modo, o grande mandamento a Deus não é:  

“Diga que você ama ao Senhor”, mas, ame de todo o teu coração. Deus disse: 

“Vocês me buscarão e me acharão se o fizerdes de todo coração” - [Jr 29:13]. 

 

A humanidade tende a se relacionar com Deus de forma superficial. 

- O E.S. revelou isso ao profeta Isaías – Is 29:13. 

- Setecentos anos depois, Jesus, denuncia esse mesmo comportamento - Mt 15:8-9. 

- Essa é uma tendência, na qual corremos o risco de errar e Deus não apenas quer 

corrigir isso, como também esta a procura de adoradores verdadeiros. 

 

O nosso amor a Deus precisa ser cuidado e cultivado. 

- Jesus advertiu que o amor de muitos se esfriará no tempo do fim - [Mt 24:12]. 

- Iremos observar, por exemplo, que Salomão é reconhecido como alguém que amava 

ao Senhor - I Rs 3:3. 

- Mas, esse mesmo Salomão, com o passar do tempo se embaraçou com tantas situações 

e deixou o seu relacionamento com Deus se esfriar -  I Rs 11:1-2, 4, 9-11. 

- Por isso, o E.S. adverte que nos livremos de todo embaraço e pecado  – [Hb 12:1]. 

 

Conclusão: Em Sua ultima noite na Terra, Jesus estabeleceu a Ceia, uma cerimônia de 

comunhão com os seus. 

- E ali naquela reunião, Jesus disse que um dia vai se sentar novamente com os seus, na 

eternidade para cear com Eles – [Mt 26:29].   

- O Senhor deseja que essa relação de amor com o seu povo alcance a eternidade.  



Textos Bíblicos 
 

I Coríntios 12:31,   13:1-8 

31  Portanto, procurai com zelo os melhores dons; e eu vos mostrarei um caminho mais 

excelente. 

 

1  AINDA que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o 

metal que soa ou como o sino que tine. 

2  E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda  

a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse 

amor, nada seria. 

3  E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse 

o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. 

4  O amor é sofredor, é benigno; o amor não é invejoso; o amor não trata com leviandade, não 

se ensoberbece. 

5  Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal; 

6  Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade; 

7  Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 

8  O amor nunca falha; mas havendo profecias, serão aniquiladas; havendo línguas, cessarão; 

havendo ciência, desaparecerá. 

Mateus 22:35-38 

35  E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: 

36  Mestre, qual é o grande mandamento na lei? 

37  E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e 

de todo o teu pensamento. 

38  Este é o primeiro e grande mandamento. 

 

Isaías 29:13 

Porque o Senhor disse: Pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca, e com os 

seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim e o seu temor para comigo 

consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. 

 

Mateus 15:8-9 

8  Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu 

coração está longe de mim. 

9  Mas, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. 

 

I Reis 3:3. 

E Salomão amava ao SENHOR, andando nos estatutos de Davi seu pai; somente que nos altos 

sacrificava, e queimava incenso. 

I Reis 11:1-2, 4, 9-11. 

1 Ora, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó: moabitas, 

amonitas, edomitas, sidônias e heteias, 

2 Das nações de que o Senhor dissera aos filhos de Israel: Não ireis para elas, nem elas virão 

para vós; doutra maneira perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A estas se 

apegou Salomão, levado pelo amor. 

4 Pois sucedeu que, no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração 

para seguir outros deuses; e o seu coração já não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como 

fora o de Davi, seu pai; 

9 Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto o seu coração se desviara do 

Senhor Deus de Israel, o qual duas vezes lhe aparecera, 

10 E lhe ordenara expressamente que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o 

que o Senhor lhe ordenara. 

11 Disse, pois, o Senhor a Salomão: Porquanto houve isto em ti, que não guardaste a meu pacto 

e os meus estatutos que te ordenei, certamente rasgarei de ti este reino, e o darei a teu servo.  


