
 

 
Informar as Atividades da Igreja 2022 – EBA: Domingos às 9h | CULTOS AO VIVO – SEXTAS: 
Libertação às 20h | SÁBADOS: m.HOLY – Juventude às 19h | DOMINGOS: Celebração às 10h e às 

18h30  
  

 

 
ROTEIRO – Base 03/07/2022 

 
AMAR A DEUS: O PRIMEIRO E GRANDE MANDAMENTO 

# Mateus 22:37-38 # 

 

“Amarás ao Senhor... de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. 

Este é o primeiro e grande mandamento." 

 

INTRODUÇÃO: 

O propósito eterno e final de Deus para a criação é prover uma família para Si mesmo que 

inclua filhos fiéis para Si mesmo e uma Noiva com o mesmo jugo para Jesus como Sua 

companheira eterna. Igualmente em jugo de amor: Deus quer que O amemos com todo o nosso 

coração e mente, porque Ele nos ama com todo o Seu coração e mente. Por isso, hoje vamos 

refletir sobre o maior mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. 

 

• O CHAMADO AO AMOR DE TODO O CORAÇÃO: SER IGUALMENTE COMPROMETIDO A 

JESUS.  “O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo”. (Rm 5:5). 

• Por que precisamos de Deus para amar a Deus?  

• De que maneira nossa vida de oração influencia no nosso amor a Deus? 

 

• AMAR A DEUS NOS TERMOS DE DEUS.  "Se vocês me amam, obedecerão aos meus 

mandamentos.” (João 14:15) 

• Amar a Deus significa liberdade para ser e fazer o que quisermos?  

• Quais as evidências de alguém que ama a Deus nos termos dEle? 

 

• AMAR A DEUS É O MAIOR MANDAMENTO, CHAMADO E ESTILO DE VIDA.  

• De que maneira nossas prioridades e decisões revelam nosso amor a Deus? 

• Quais as recompensas de buscarmos amar a Deus acima de todas as coisas? 

 

CONCLUSÃO: 

Devemos tomar uma decisão determinada de amar a Deus com todo o nosso coração, 

alma, mente e força. Devemos posicionar nosso coração para fazer do amor nossa primeira 

prioridade e ter uma visão de ir fundo em Deus, no lugar de oração. 

 

Pr. Vini Sousa 


