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O Sermão do Monte é provavelmente a
parte mais conhecida dos ensinamentos de
Jesus, embora se possa argumentar que seja
a menos compreendida e, certamente, a
menos obedecida.



SERMÃO DO MONTE
1. Introdução - O Reino de Deus é chegado;

2. As Bem-Aventuranças;

3. O Comportamento Cristão no Mundo;

4. A Pureza de Coração;

5. Relacionamento com o Próximo;

6. Relacionamento com Deus;

7. Debate das aulas anteriores;

8. O Cristão e as Demandas da Vida;

9. Autoexame e Perseverança na Oração;

10. Cultive uma Fé Autêntica.

➢ Ênfase para vida particular x pública; A 

luta feroz contra o mundo.

➢ Combate aos erros dos fariseus e dos 

gentios;

➢ Jesus apresenta os pontos em termos 

comparativos:

▪ Dois tesouros (terreno e o celestial)

▪ Duas condições (luz e trevas); 

▪ Dois senhores (Deus e riquezas); 

▪ Duas preocupações (nosso corpo e 

reino de Deus).



Texto bíblico

19. Não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem 
os destroem, e onde ladrões arrombam casas e os furtam.
20. Ajuntem seus tesouros no céu, onde traças e ferrugem não 
destroem, e onde ladrões não arrombam nem furtam.
21. Onde seu tesouro estiver, ali também estará seu coração.

Mateus 6:19-21 NVT

https://www.bibliaonline.com.br/nvt/mt/6/19-21+


“Não ajuntem tesouros...”
➢ O que Jesus não está combatendo nesta passagem?

1. Não há maldição em termos posses ou propriedades particulares;

2. Não há problemas em fazer uma reserva de recursos e provisão

para a família.

“Observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio!
Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante,

e ainda assim armazena as suas provisões no verão e na época da colheita 
ajunta o seu alimento.” (Pv. 6:6-8)

“Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria 
família, negou a fé e é pior que um descrente.” (1 Timóteo 5:8)



“Não ajuntem tesouros...”

➢ O que Jesus de fato está sendo combativo?

1. Acumulação egoísta;

2. Vida luxuosa e extravagante;

3. Coração avarento e que não percebe a necessidade das pessoas;

4. Fantasia de pensar que a vida consiste na abundância dos bens;

5. Materialismo que acorrenta nossos corações à terra.



“Não ajuntem tesouros...”
➢ O termo não está restrito a dinheiro e

não é endereçada só aos ricos;

❖ O tesouro na terra é algo que ocupa

uma importância pecaminosamente

excessiva e que começa e termina na

terra (status, cargos, trabalho...)

❖ Jesus ainda diz o motivo: “Traças e

ferrugem corroem e ladrões roubam...”



“Ajuntem seus tesouros no céu...”
➢ Tudo o que fazemos na terra que repercute na eternidade:

1. Desenvolvimento de um caráter semelhante ao de Cristo;
2. Desenvolvimento da Fé, do Conhecimento e da intimidade com Cristo 

(Um dia o veremos face-a-face);
3. Ação ativa de apresentar Cristo às pessoas e proclamar o Evangelho 

do Reino de Deus;
4. Exercício dos dons para a edificação do corpo de Cristo;
5. Utilização dos recursos financeiros àqueles que necessitam  e na 

propagação e sustento da obra de Deus.



“Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, 
nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de 

tudo nos provê ricamente, para a nossa satisfação.
Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e 

prontos para repartir.
Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme 

fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida.” 
(1 Timóteo 6:17-19)



Texto bíblico

21. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração.
22. "Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, 
todo o seu corpo será cheio de luz.
23. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio 
de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que 
tremendas trevas são! (Mateus 6:21-23)



Texto bíblico

21. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração.
22. "Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, 
todo o seu corpo será cheio de luz.
23. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio 
de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que 
tremendas trevas são
24. “Ninguém pode servir a dois senhores; pois odiará a um e amará 
o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não 
podem servir a Deus e ao Dinheiro”. (Mt 6:21-24)



➢ Todo ser humano busca algo na vida

que ele entenda que é a razão da

existência. Aristóteles chamou isto de

Bem Supremo, ou seja, a felicidade na

qual todas as ações do homem

tendem. Algo que dê significado à

existência, algo a “buscar”, algo sobre

a qual colocar o coração e a mente.



“O coração humano é uma fábrica de ídolos (Calvino). Fomos criados 
para adorar algo, e caso não preenchamos o trono do nosso coração 
com o Senhor, certamente ele será preenchido pelos tesouros dessa 

terra. Tim Keller fala em deuses falsos que para reconhecermos o ídolo 
do nosso coração, basta verificar para onde nosso pensamento é 

levado quando estamos com a mente ociosa.” (Prof. André Felipe)

➢ Devemos ter em mente o ensino da mordomia

“A ganância não é apenas o amor ao dinheiro, mas também a 
ansiedade excessiva por causa dele” (Tim Keller)



25. "Portanto eu lhes digo: não se preocupem com suas próprias vidas, 
quanto ao que comer ou beber; nem com seus próprios corpos, quanto ao 
que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais 
importante do que a roupa?
26. Observem as aves do céu: não semeiam nem colhem nem armazenam 
em celeiros; contudo, o Pai celestial as alimenta. Não têm vocês muito 
mais valor do que elas?
27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora 
que seja à sua vida?
28. "Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os 
lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem.
29. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se 
como um deles.



30. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é 
lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena 
fé?
31. Portanto, não se preocupem, dizendo: ‘Que vamos comer? ’ ou 
‘que vamos beber? ’ ou ‘que vamos vestir? ’
32. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas; mas o Pai celestial 
sabe que vocês precisam delas.
33. Busquem, pois, em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça, 
e todas essas coisas lhes serão acrescentadas.
34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se 
preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal". 
(Mateus 6:25-34)



➢ Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao comer, beber e 
vestir:
• Jesus repete 3x (V.25, V.31, V.34) neste trecho que não devíamos 

andar ansiosos;
• OMS(2017) afirma que 9,3% da população brasileira está com 

problemas de ansiedade.18,6 milhões de pessoas sofrem de 
ansiedade.

• Andar ansioso no grego significa “ser atraído para direções 
diferentes”;

• Não estamos tratando de casos que necessitam de um 
acompanhamento clínico. Estamos falando dos casos que 
necessitam serem tratados por Deus;



• Um exemplo de preocupação excessiva com a materialidade desta 
vida é o caso de Marta e Maria (Lc. 10:38-42);

• Essa preocupação é a tríade de todo ser humano, pois é o básico 
para sobrevivência terrena. 

Aquilo possivelmente ocupava a mente dos discípulos naquele 
momento, mas o que tem ocupado nossa mente neste momento? 

O que tem nos deixado preocupado? 
O que tem nos tornado ansiosos?
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para sobrevivência terrena. 
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➢A vida é mais importante que o alimento.....o corpo mais do que as 
vestes
• Utiliza o argumento do maior para o menor, ou seja, quem é capaz 

de gerar a vida, é capaz de sustentá-la;
• Jesus traça um comparativo com a natureza (Aves e Lírios).

“Vejam", escreve Martinho Lutero com muita beleza, "ele está fazendo das aves nossos 
professores e mestres. E uma grande e permanente vergonha para nós o fato de, no 

Evangelho, um frágil pardal se tornar teólogo e pregador para o mais sábio dentre os 
homens... Portanto, sempre que você ouvir a voz de um rouxinol, está ouvindo um 

excelente pregador... É como se ele estivesse dizendo: 'Eu prefiro estar na cozinha do 
Senhor. Ele fez o céu e a terra, e ele mesmo é o cozinheiro e o anfitrião. Todos os dias ele 

aumenta e nutre inúmeros passarinhos em sua mão'."
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➢ Faça sua parte

• Os crentes não podem se utilizar deste texto para não 
trabalharem;

• Paulo disse em 2Ts 3;10 – se não quer trabalhar, então não coma;

• Cristo não está proibindo que não pensemos no futuro e façamos 
reservas. Exemplo da formiga (Pv. 6.6)

• Observem as aves, pois elas buscam o alimento. Observem os 
lírios, por meio do solo e do sol ele tem seu sustento.



➢O dia de amanhã (V.33)

• A maior parte das pessoas crucifica-se entre dois ladrões: os remorsos de 
ontem e as preocupações de amanhã;

➢Conclusão
• Três palavras para que possamos enfrentar a ansiedade da nossa vida e 

colocar sempre Deus no lugar dele:
❖ Fé (V.30) – Deus suprirá nossas necessidades;
❖ Pai (V. 32) – Ele se preocupa com seus filhos. Vocês que são maus sabeis 

dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos 
céus;

❖ Primeiro (V.33) – Colocar a vontade de Deus em primeiro lugar.


