
 
Roteiro para as células a partir de 07 de julho de 2019 

 
Tema:     A loucura da pregação  - I Co 1:21 

 

Introdução: Deus falou aos profetas, aos sacerdotes e aos seus escolhidos, ao longo  

das épocas e quis que isso fosse escrito, é hoje temos a palavra de Deus escrita. 

- O ensino dessas verdades, é chamado aqui de “a loucura da pregação. 

- Parafraseando o texto acima: “Deus deseja salvar o ser humano, mas,  

este não consegue assimilar esse propósito, pela sua capacidade intelectual, então o 

Senhor decidiu salvar aqueles que acreditarem utilizando-se da pregação da Sua 

palavra”. 

 

Loucura da pregação - Embora a pregação da palavra de Deus, pareça para muitos 

uma Tolice é, todavia, por ela que Deus age. 

- Naamã foi curado de lepra, por obedecer a palavra de um profeta. 

- Jesus realizava os milagres por intermédio da palavra que pregava - Mt 8:16    

- Deus mandou Moisés “Falar ao povo” para que eles atravessassem o Mar Vermelho. 

- Deus honra a pregação da Palavra, mesmo se o pregador for indigno - Fp 1:15, 17, 19.  

- Certa vez Deus quis abençoar uma viúva em Sarépta e o fez pela palavra do profeta.  

- Vejamos o que o E.S. fala aos cristãos na Galácia - Gl 3:2, 5. 

 

Paulo foi enviado pelo Senhor à Grécia, o centro da sabedoria - At 17:22-31. 

- Como qualquer outro povo, eles já tinham um formato de fé. 

- A fé cristã não chegou em um vácuo, mas, encontrou as pessoas com as suas 

concepções religiosas. 

- Não há alguém que não acredite em nada, talvez até descubramos alguém que diga 

acreditar que Deus não exista, mas, mesmo assim, esse é um tipo de fé.  

 

Os gregos eram sábios, mas, não conheciam a verdadeira fé; eles ainda não tinham 

sido expostos à pregação da Palavra. 

- Referente à verdadeira fé, eles eram ignorantes – (At 17:30). 

- O objetivo de Deus em Atenas, através do ministério de Paulo era ensinar a fé correta. 

- Só há uma fé correta: “Conhecer a palavra e confiar naquilo que esta prometido 

nela”.  

- A fé verdadeira  nasce quando  se ouve a Palavra de Deus - [Rm 10:17]. 

 

A Ignorância sobre a verdadeira fé só será tratada pelo ensino da Palavra de Deus.  

- Por isso, em suas megas reuniões, Jesus não chegava curando, ou libertando as 

pessoas, mas, primeiro, ensinava-lhes a fé por meio da pregação - Mc 6:33-34. 

- Pelo fato de as pessoas não conseguirem conhecer a Deus com a capacidade do 

intelecto, Ele decidiu ser conhecido, usando o veículo da pregação, como aconteceu na 

cidade de Nínive. 

- A rainha do sul veio de longe e foi salva depois de ter ouvido Salomão - Lc 11:31.  



- A Bíblia é o conteúdo de Deus procurando falar à humanidade ao longo dos tempos. 

- Jesus disse: “As escrituras falam de mim” – [Jo5:39]. 

 

Textos Bíblicos 

 
I Coríntios 1:21 

Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprouve a 

Deus salvar os que acreditam, pela loucura da pregação. 

 

Mateus 8:16 

E, chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoninhados, e ele com a sua palavra expulsou 

deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos; 

 

Filipenses 1:15, 17, 19 

15  Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa 

vontade; 

17  Mas outros, por amor, sabendo que fui posto para defesa do evangelho. 

19  Porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de 

Jesus Cristo. 

Gálatas 3:2, 5. 

2  Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? 

5  Aquele, pois, que vos dá o Espírito, e que opera maravilhas entre vós, fá-lo pelas obras da lei, 

ou pela pregação da fé? 

Atos 17:22-31 

22  E, estando Paulo no meio do Areópago, disse: Homens atenienses, em tudo vos vejo um 

tanto supersticiosos; 

23  Porque, passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava 

escrito: AO DEUS DESCONHECIDO. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que 

eu vos anuncio. 

24  O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em 

templos feitos por mãos de homens; 

25  Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa; 

pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, e a respiração, e todas as coisas; 

26  E de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, 

determinando os tempos já dantes ordenados, e os limites da sua habitação; 

27  Para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o pudessem achar; ainda  

que não está longe de cada um de nós; 

28  Porque nele vivemos, e nos movemos, e existimos; como também alguns dos vossos poetas 

disseram: Pois somos também sua geração. 

29  Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante 

ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. 

30  Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, e 

em todo o lugar, que se arrependam; 

31  Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do 

homem que destinou; e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. 

 

Marcos 6:33-34 

33  E a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram; e correram para lá, a pé, de todas as 

cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se dele. 

34  E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como 

ovelhas que não têm pastor; e começou a ensinar-lhes muitas coisas. 

 

Lucas 11:31 



A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração, e os condenará; pois até dos 

confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão; e eis aqui está quem é maior do que 

Salomão. 


