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Chegamos a uma nova seção do Sermão do Monte, o capítulo 6, quando Jesus muda a direção do seu ensino das 
características de um discípulo para a sua vida prática e diária no mundo. Claramente podemos dividir o Capítulo 6 em 
duas partes: a primeira, dos versos 1 a 18, que trata da vida espiritual do crente: boas obras, nutrição da alma, adoração 
e tudo o que diz respeito a nosso relacionamento com o Senhor. Na segunda parte, dos versos 19 até o final, Jesus trata 
das questões naturais de qualquer pessoa que precisa se preocupar com alimentação, vestuário, cuidar da família, lidar 
com dinheiro e qual a maneira correta de fazer isso.

Na primeira parte, que vamos começar a tratar neste estudo, Jesus mostra que nossa vida espiritual deve ser norteada 
por três princípios:

1. Nossa motivação: queremos ser vistos pelos homens ou ser vistos por Deus?
2. Nossa recompensa: queremos a recompensa dos homens ou a de Deus?
3. O momento da recompensa: queremos uma recompensa imediata ou no futuro? 

Quando nos tornamos crentes, passamos a andar com Deus. Mas ao mesmo tempo continuamos a viver num mundo 
cheio de questões práticas que temos que enfrentar. Devemos sempre lembrar que nosso Pai celestial está ao nosso 
lado e vê tudo o que fazemos, por que fazemos e como fazemos.

Hoje, vamos considerar como damos esmolas e o que isto significa para a nossa vida espiritual. 

Leitura Bíblica: Mateus 6.1-4

Tenham o cuidado de não praticar suas ‘obras de justiça’ diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não 
terão nenhuma recompensa do Pai celestial.  Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem 
os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena 
recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você 
preste a sua ajuda em segredo. E seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará.

Chama a atenção o fato de que Jesus começa definindo verdadeira espiritualidade não com oração, adoração ou jejum, 
mas com uma referência ao ato de dar. Muitos associam uma pessoa abençoada como alguém que recebeu muito de 
Deus. Mas Jesus começa afirmando que abençoado é quem dá. Parece querer nos ensinar que seus discípulos não serão 
apenas  pessoas abençoadas por Deus, mas se tornarão bênção na vida dos outros, pela graça de Deus. 

É claro que nem precisaríamos mencionar que Jesus deseja e incentiva que seus discípulos pratiquem boas obras. 
Tanto que Ele já começa dizendo: “quando você der esmola”, pois espera que repartam o que tem e ajudem a quem 
precisar. Mas da maneira correta. Jesus ensina aos seus seguidores que o supremo objetivo do crente deve ser agradar 
a Deus e a Ele somente, em todas as coisas. E ainda, nos faz lembrar que sempre estamos na presença de Deus, 
sempre debaixo de suas vistas. Ele contempla cada uma de nossas ações e lê cada um de nossos pensamentos. E 
Jesus se utiliza de um exemplo prático para nos mostrar que há uma maneira errada e uma maneira correta de darmos 
esmolas ou ajudarmos as pessoas.

A maneira errada de se dar esmolas é fazendo propaganda a respeito. E a maneira correta de agir é não anunciar as 
boas obras de modo nenhum. O que está em jogo? Novamente, o que importa para Deus é a motivação do coração e 
não a aparência. A nossa vida espiritual deve ser caracterizada por honestidade de coração e rejeição ao exibicionismo, 
buscando a satisfação de Deus e não a aprovação dos homens. 

Quanto maneira prática de ofertar, podemos resumir o ensino de Jesus da seguinte maneira:

1. Nunca toque trombeta. Não faça uma encenação para ser visto. A exortação de Jesus é contra a hipocrisia, um dos 
maiores perigos do meio religioso, e aqueles que só fazem as coisas para aparecer.
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2. Ignore a mão esquerda o que faz a mão direita. A oferta deve ser dada sem que a pessoa que dá se preocupe 
consigo mesma. Ou seja, não dou para obter algum ganho próprio ou auto recompensa. A humildade, e não o orgulho, 
é a base da comunhão com Deus.

3. Dê em secreto. A motivação certa é dar como quem dá para Deus, e a atitude certa é dar em secreto para ser visto 
apenas pelo Pai. Se desejamos a recompensa de Deus, devemos ficar em silêncio. Mas se queremos a recompensa 
dos homens (elogios, promoções, fama) então divulgamos bastante o que fazemos de bom. O problema é que não 
podemos ter a recompensa dos homens e receber também a de Deus. Precisamos escolher qual delas desejamos. Não 
significa ofertar sempre às escondidas, porque às vezes isto é impossível. É uma questão da atitude do coração.

1. Deus espera que seus discípulos deem esmolas e ajudem a quem realmente precisa. Ser uma benção é 
o grande sinal de quem foi e é um abençoado por Deus.

2. Ele espera que façamos isto sem alarde ou ostentação, pois é para Ele que fazemos. Se fazemos para os 
homens, não teremos a recompensa de Deus. A recompensa dos homens é aqui mesmo, mas a de Deus 
será para a eternidade.

3. A nossa vida espiritual deve ser caracterizada por honestidade de coração e rejeição ao exibicionismo, 
buscando a satisfação de Deus e não a aprovação dos homens. 

4. Um cristão sincero sabe e vive atento ao fato de que Deus vê tudo o que fazemos e porque fazemos. 
Nosso objetivo deve ser agradá-lo e viver retamente diante de Seus olhos e obter Sua aprovação.

Nossa igreja e cada um de nós precisamos muito de um avivamento espiritual, de sermos renovados e recebermos 
um toque de poder do Espírito Santo. Por isso, estamos orando e preparando com muito capricho e excelência a nossa 
Conferência de Louvor e Adoração. Neste ano, tem o tema “Casa de Pão” porque cremos que Ele nos dará um pão 
espiritual para saciar nossa alma faminta por mais de Jesus, o pão da vida.

Chame, insista e desafie cada membro da célula para participar. Será nos dias 26 (sexta, 19h30), 27 (sábado, 19h30) 
e 28 (domingo, 10 e 18h00) de abril, na IBC2. Estarão conosco a banda Livres para Adorar, Adhemar de Campos e a 
Central de Adoradores. Teremos também worshops durante o dia de sábado com preletores do nível de Jeremias Pereira 
(falando sobre sexualidade para casais), Ivonildo Teixeira (vida financeira abençoada), e vários outros palestrantes e 
temas importantes para todas as idades. Traga sua célula e sejam muito abençoados.
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