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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.

John Stott



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.

❖ Nossa atitude para com nossos irmãos;

❖ Nossa atitude para com os que rejeitam a 

mensagem do Evangelho;

❖ Nossa atitude para com o nosso Pai celeste;

❖ Nossa atitude para com todos os homens.



Texto bíblico
1. “Não julguem para não serem julgados,

2. pois vocês serão julgados pelo modo como julgam os outros. O padrão de
medida que adotarem será usado para medi-los.

3. “Por que você se preocupa com o cisco no olho de seu amigo enquanto há um
tronco em seu próprio olho?

4. Como pode dizer a seu amigo: ‘Deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco de seu olho’,
se não consegue ver o tronco em seu próprio olho?

5. Hipócrita! Primeiro, livre-se do tronco em seu olho; então você verá o
suficiente para tirar o cisco do olho de seu amigo.

6. “Não deem o que é santo aos cães, nem joguem pérolas aos porcos; pois os
porcos pisotearão as pérolas, e os cães se voltarão contra vocês e os atacarão.”

Mateus 7:1-6 NVT



“Não julguem para não serem julgados...”

1) Jesus não está extinguindo o ;

2) Jesus também a supressão da

capacidade de .

Desenvolva a justiça que
exceda a dos fariseus (Mt.

5:20);

Não sejam hipócritas
quando ajudarem alguém
(Mt. 6:2);

Não sejam como os pagãos
na ambição (Mt. 6:32);

Evite a dar o que é santo
aos cães e pérolas aos
porcos (V.6);

Cuidado com os falsos
profetas (V.15).

O que Jesus então ensinou com 
este versículo?



“Não julguem para não serem julgados...”

❖ Não as

pessoas;

❖ Não se colocar na

posição de .

Talvez você pense que pode condenar esses
indivíduos, mas é igual a eles e não tem
desculpa! Quando diz que eles deveriam ser
castigados, condena a si mesmo, porque
você, que julga os outros, pratica as
mesmas coisas.
Romanos 2:1



Nenhum ser humano está qualificado a ser o juiz
de outros seres humanos, pois não podemos ler
os corações dos outros nem avaliar os seus
motivos. Condenar é atrever-se a agir como se
fosse o dia do juízo, usurpando a prerrogativa do
divino Juiz; na verdade, é “brincar de Deus”.

John Stott
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“Cisco x Tronco...”

❖ Facilidade natural de
e qualquer

deslize dos que estão à nossa volta;

❖ O cuidado de não se experimentar
a a dor do

.



HIPÓCRITAS

❖ Arte de exigir dos
outros aquilo que não
se pratica;

❖ Após ajustar sua vida,
vá ajudar seu irmão!

“Primeiro...então você verá o suficiente 
para tirar o cisco do olho de seu 
amigo.”



Corrija-o, mas não como um inimigo, nem como um adversário que exige
o cumprimento da pena, mas como um médico que fornece o remédio.

Precisamos ser tão críticos conosco como somos geralmente com os
outros, e tão generosos com os outros como sempre somos conosco.

Crisóstomo

John Stott

Estejamos piedosa e prudentemente atentos, por conseguinte, para
que, quando a necessidade nos obrigue a repreender alguém,
pensemos primeiramente se nós mesmos já não tivemos o vício que
se trata ou se até ainda não temos; e, se o tivemos e já não o temos,
lembremo-nos da fraqueza comum, a fim de que a repreensão se
preceda não de ódio, mas de misericórdia.

Agostinho 
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“Santo aos cães, nem joguem pérolas aos porcos...

❖ A priori, parece uma linguagem um
pouco chocante vinda dos lábios
do nosso Senhor;

❖ Lembremos o que Ele disse ao se
dirigir, em alguns momentos, aos
escribas e fariseus e também a
Herodes Antipas:

Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois
semelhantes aos sepulcros caiados, que, por fora, se mostram
belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de
toda imundícia! Mt. 23:27

Raça de víboras, como podeis falar coisas boas, sendo maus?
Porque a boca fala do que está cheio o coração.
Mt. 12:34

Ele, porém, lhes respondeu: Ide dizer a essa raposa que, hoje e
amanhã, expulso demônios e curo enfermos e, no terceiro dia,
terminarei.
Lc. 13:32

Serpentes, raça de víboras! Como escapareis da condenação
do inferno?
Mt. 23:33



“Santo aos cães, nem joguem pérolas aos porcos...”

❖ O que devemos entender por
santo, pérolas, porcos e cães?

❖ Alguns pais da igreja
acreditavam que seria oferecer
a ceia do Senhor a pessoas que
não haviam sido batizadas
(capítulo IX da Didaquê);

❖ Oferecer o evangelho a quem
deliberadamente rejeita e
escarnece.



No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-
se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então, Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram:
Cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus; mas, posto que a rejeitais e a vós mesmos
vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios.
At. 13:44 – 46

Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos
pés.
Mt. 10:14

Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o
Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: Sobre a vossa cabeça, o vosso sangue!
Eu dele estou limpo e, desde agora, vou para os gentios.
At. 18: 5,6

“Santo aos cães, nem joguem pérolas aos porcos...”



Cães e porcos são nomes que foram dados, não a
toda espécie de homens debochados, ou àqueles
que são destituídos do temor de Deus e da
verdadeira piedade, mas àqueles que, através de
evidências claras, manifestaram um desrespeito
obstinado para com Deus, de modo que sua
condição parece ser incurável.

Calvino



Texto bíblico

7. “Peçam, e receberão. Procurem, e encontrarão. Batam, e a porta lhes será
aberta.

8. Pois todos que pedem, recebem. Todos que procuram, encontram. E, para
todos que batem, a porta é aberta.

9. “Respondam: Se seu filho lhe pedir pão, você lhe dará uma pedra?

10. Ou, se pedir um peixe, você lhe dará uma cobra?

11. Portanto, se vocês, que são maus, sabem dar bons presentes a seus filhos,
quanto mais seu Pai, que está no céu, dará bons presentes aos que lhe pedirem!”

Mateus 7:7-11 NVT



Ele sabe que somos tímidos e acanhados, que nos
sentimos indignos e inaptos para apresentar
nossas necessidades a Deus . . . Pensamos que
Deus é tão grande e nós tão pequeninos que não
nos atrevemos a orar . . . Foi por isso que Cristo
quis desviar-nos de pensamentos tão tímidos,
remover nossas dúvidas e fazer-nos avançar
confiante e ousadamente.

Lutero



“Peçam...Procurem...Batam...”
❖ Moody destaca bem que estas

palavras vêm na forma do

e demonstram

;

❖ Analogia enquanto pai;

❖ Problemas que alguns criam

com esta passagem:
1) A oração é descabida;

2) A oração é desnecessária;

3) A oração é improdutiva .



“Peçam...Procurem...Batam...”

1) A oração é descabida

Essas coisas ocupam o pensamento dos
pagãos, mas seu Pai celestial já sabe do que
vocês precisam.
Mt. 6:32

É preciso pedir a Deus as nossas

necessidades ou não?

❖ O motivo relaciona-se conosco, não com Ele.

, mas antes persuadimos a nós mesmos a nos

submeter a Deus;

❖ A oração, então, não é "descabida"; é exatamente a maneira que o próprio
Deus escolheu para expressarmos a nossa

.



2) A oração é desnecessária

❖ Pessoas alcançam seus

objetivos sem orações;

❖ Material x Espiritual;

❖ Perdão, paz, salvação.

Desse modo, vocês agirão como verdadeiros
filhos de seu Pai, que está no céu. Pois ele dá a
luz do sol tanto a maus como a bons e faz
chover tanto sobre justos como injustos.
Mateus 5:45



3) A oração é improdutiva

❖ Deus não dá em sua

completude o que pedimos;

❖ Seria Deus nosso servo?

❖ E se pedirmos “pedra” e

“serpente”, Ele deveria

atender?



Dou graças a Deus que Ele não esteja pronto a
conceder tudo que eu possa lhe pedir . . . Estou
profundamente grato a Deus por não me conceder
certas coisas que lhe peço, e por fechar
determinadas portas na minha cara.

Martin Lloyd-Jones



Texto bíblico

12. “Em todas as coisas façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes
façam. Essa é a essência de tudo que ensinam a lei e os profetas.”

Mateus 7:12 NVT



“Façam aos outros...”

❖ Aqui Jesus foi mais uma vez imperativo;

❖ Forma ativa e não passiva;

❖ No V.6 – Exceção, mas aqui é Regra.

Regra de ouro



Conclusão

Nestes versículos, Jesus nos ensinou:

❖ Deus como nosso pai celeste concedendo as boas dádivas;

❖ Combate a hipocrisia;

❖ Ajuda entre os irmãos, após a retirada da trave do nosso olho;

❖ Não insistir com o oferecimento da Palavra para aqueles que

zombam e escarnecem;

❖ Exortação para não agirmos como juízes.


