
 

Escolha um de seus auxiliares para ficar responsável pelo “Quebra Gelo”.    Temos uma infinidade 
de sugestões de “Quebra Gelo Gospel” na internet. Sugestões: www.mda.com.br; 
www.google.com.br;www.youtube.com.br  Escolha um CD ou DVD, não se esqueça de fazer a letra 
da música escolhida em quantidade que dê   para distribuir para todos os membros da célula. Líder 
surpreenda os membros de sua célula trazendo os cânticos que eles mais gostam. Se você tiver 
outra auxiliar peça a ele para fazer. 

 

Mateus 6:1-18 

• Propósito: Mostrar que Deus olha para o interior do nosso coração, e sabe quais os motivos da nossa 
adoração, a pureza da nossa generosidade e a verdadeira religiosidade. 
 
• O Sermão do Monte é um extraordinário manual de vida cristã. 
• O que devemos ser e fazer estão desenhados neste Sermão. 
• Este Sermão é o check list do verdadeiro cristão, ou seja, o aferidor do verdadeiro discípulo de 

Cristo 
• Durante o seu ministério, o Senhor Jesus sempre teve um embate com os fariseus. 
• Eram religiosos apegados ao tradicionalismo, e vazios de verdadeiro amor a Deus. 
• O fariseu gostava da publicidade, Deus gosta da intimidade. 
• O fariseu gostava do auditório, Deus tem prazer no camarim. 
• O fariseu queria o aplauso dos homens. Deus quer a adoração dos homens. 

 
• Por 4 vezes o Senhor Jesus usa a expressão: O Pai que em secreto. 
• Ver em secreto é mais do que a intimidade do quarto. 
• É a intimidade do coração de cada um. 
• Deus não vê as coisas como o homem as vê. Um homem pode ver somente os sinais exteriores que 

os homens lhes comunicam. 
• Deus enxerga o recesso do coração, na realidade interior que revela quem de fato somos. 
• Deus não necessita de nenhuma manifestação exterior, pois Ele conhece o nosso coração. 
• O que o Pai vê em secreto? 

 
1. O Pai vê a verdadeira motivação do coração. 6:2 
• Tudo o que fazemos tem uma motivação. 
• É o motivo que nos leva a ação – motivo + ação= Motivação. 
• Atos piedosos são deturpados se praticados com o objetivo de serem “vistos pelos homens”. 

• Salmo 139:23  Sonda-me, ó Deus, e analisa o meu coração. Examina-me e avalia as 
minhas inquietações! KJ 

• Salmo 139:23  Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração; prova-me e conhece os 
meus pensamentos. JFA 

• Luc_16:15  Mas Jesus lhes disse: Vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante 
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dos homens, mas Deus conhece o vosso coração; pois aquilo que é elevado entre homens 
é abominação diante de Deus. 

• Atos 15:8  E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito 
Santo, assim como também a nós;  

• 1Sm 16:6  E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: Certamente, está perante 
o SENHOR o seu ungido.  

• 1Sm 16:7  Porém o SENHOR disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem 
para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado; porque o SENHOR não vê como 
vê o homem. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o SENHOR olha para 
o coração.  
 

2. O Pai vê a verdadeira generosidade. 6:3-4. 
• Generosidade é vocação do evangelho. 
• Deus é extremamente generoso para conosco. Quando nos convertemos, nos tornamos generosos 

como o Pai. 
• As três expressões de piedade judaica, dar esmolas, orar e jejuar devem ser características naturais 

dos filhos do Reino, mas quando praticados sem ostentação e sem nenhum desejo de receber 
louvores dos homens. 

• Era uma característica do fariseu hipócrita atrair a atenção para si quando entregava sua 
oferta. 
 

3. O Pai vê a verdadeira religiosidade. 6:5 
• Era costume do fariseu escolher lugares públicos para orar e também estender suas devoções 

inconsequentes e sem sentido, como se fosse um pagão dirigindo-se ao seu deus pagão. 
• Quando jejuava, este fariseu tinha um prazer especial desfigurando-se com o uso de cosméticos que 

o fazia parecerem um morto, de modo que ninguém deixaria de notar a intensidade de sua auto 
mortificação. 

• Este exibicionismo produzia o seguinte veredito: Que homem religioso ele é! 
 
Conclusão: 
1. O que motiva você a adorar a Deus? 
2. Jesus enfatiza a discrição ou humildade em “dar esmola”. Como você entende a bênção 

de ser generoso? 
3. O que pode nos tornar religiosos frios ao invés de fervorosos servos de Deus? 

 

 

 

Amado líder de célula, coloque-se à disposição para conversar e orar com os que se sentirem 
tocados pelos textos bíblicos. Sem dúvidas o Espírito do Senhor está agindo, e Deus fará grandes 
coisas entre nós! 


