
 
Roteiro para as células a partir de 16 de junho de 2019 

 
Tema:     O amor cobre uma multidão de pecados   - Lucas 7:37-50 

 
 

Introdução: Maria Madalena viveu envolvida com “muitos pecados” e preza em uma 

vida de impureza sexual e era possuída por sete demônios - [Mc 16:9].  

- Mas, de forma surpreendente ela alcançou o perdão do Senhor:  

- Jesus declarou algo sobre ela: “Ela tem muitos pecados, mas, Eu estou lhe perdoando, 

pelo fato dela ter amado muito” (Lc 7:47). 

 

A pratica do amor é moeda forte no tribunal de Deus, para quitar as nossas contas 

em aberto - I Pe 4:8. 

- Maria Madalena limpou sua ficha, amando intensamente ao Senhor. 

- Deus mostrou a João que as pessoas foram julgadas, no final, de acordo com aquilo 

que estava escrito em certo livro – (Uma ficha) - Ap 20:12. 

- A Bíblia nos chama a produzirmos frutos que comprovem diante do Senhor a nossa 

obediência - Lc 3:7-8. 

- O primeiro fruto do E.S. que a Bíblia lista é o “Amor” - [Gl 5:22]. 

- “Revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição” -  Cl 3:14. 

 

Pelo fato do juízo não ser de imediato, as pessoas se acomodam em continuar 

vivendo de forma errada - Ec 8:11 

- Todavia, a lei da semeadura deve nos alertar:  

“Tudo o que alguém plantar irá colher”- [Gl 6:7]. 

- A área que prendia Maria Madalena pode ser a de muitos aqui e esse tipo de pecado, 

além de conduzir à condenação, acarreta ainda em muitos males nesta vida - I Co 6:18. 

 - Vejamos a advertência divina sobre isso -  Pv 5:1-11; Pv 7:1, 5, 18-23. 

 

Há registros de vários casos de irmãos na fé, que foram infiéis à aliança do 

casamento e foram atingidos por muitos males.  

- Quantos que por causa disso, têm ido para o leito de enfermidade cumprindo um 

tempo de juízo, como a própria Bíblia adverte – [I Co 5:1-5]. 

 

Conclusão: O amor de muitos esta se esfriando - Mt 24:12. 

- Uma grande deficiência em um relacionamento é quando não se consegue expressar o 

amor pela outra pessoa. 

- Como Maria Madalena, comprovemos o nosso amor com atitudes. 

- Às vezes não conseguimos conviver com as pessoas em função de seus erros, mas, o 

amor nos dá suporte para isso - I Co 13:4-7. 



- Por isso o E.S. nos desafia: “Suportai-vos uns aos outros em amor” – [Ef. 4:1-2]. 

- Jesus mandou que amássemos, até mesmo àqueles que nos perseguem.  

Textos bíblicos 
 

Lucas 7:37-50  

(Líder! Favor ler este texto em tua Blíblia). 

 

I Pedro 4:8 

 Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros; porque o amor cobrirá a multidão 

de pecados. 

Apocalipse 20:12 

E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros; e abriu-

se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos 

livros, segundo as suas obras. 

Colossenses 3:14. 

E, sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. 

 

Eclesiastes 8:11   

Porquanto não se executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos 

homens está inteiramente disposto para fazer o mal. 

 

I Coríntios 6:18 

18  Fugi da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo; mas o que se 

prostitui peca contra o seu próprio corpo. 

 

Provérbios 5:1-11  

1  FILHO meu, atende à minha sabedoria; à minha inteligência inclina o teu ouvido; 

2  Para que guardes os meus conselhos e os teus lábios observem o conhecimento. 

3  Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais suave do 

que o azeite. 

4  Mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de dois gumes. 

5  Os seus pés descem para a morte; os seus passos estão impregnados do inferno. 

6  Para que não ponderes os caminhos da vida, as suas andanças são errantes: jamais os 

conhecerás. 

7  Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos, e não vos desvieis das palavras da minha boca. 

8  Longe dela seja o teu caminho, e não te chegues à porta da sua casa; 

9  Para que não dês a outrem a tua honra, e não entregues a cruéis os teus anos de vida; 

10  Para que não farte a estranhos o teu esforço, e todo o fruto do teu trabalho vá parar em casa 

alheia; 

11  E no fim venhas a gemer, no consumir-se da tua carne e do teu corpo. 

 

Provérbios 7:1, 5, 18-23 –  

(Líder, favor ler este texto em tua Bíblia). 

 

Mateus 24:12 

E, por se multiplicar a iniqüidade, o amor de muitos esfriará. 

 

I Co 13:4-7. 

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. 

 



 

 


