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Atenção: Caro líder de célula, daqui a duas semanas nosso estudo será sobre “a porta estreita e a porta larga” (Mt7.13-
14). Será super evangelístico! Por isso, prepare este encontro da célula para ser um “Dia do Amigo”. Leve sua célula 
a organizar tudo para trazer visitantes e fazer um apelo no final. Vai ser uma linda reunião e vocês alcançarão muitas 
pessoas. Então divulgue e planeje. Você é craque nisto.

Hoje entraremos no último capítulo do Sermão do Monte. Jesus continua ensinando aos seus discípulos os princípios e 
valores do Reino de Deus, mostrando como ele espera que sejamos e lembrando-nos que ser cristão é viver para Deus 
e diante de Deus 24 horas por dia, que o Senhor sabe e vê tudo. Ele nos desafia a sermos diferentes dos hipócritas, que 
priorizam uma religião de aparências, mas diferentes também dos materialistas, renunciando ao sistema de valores dos 
que não confiam em Deus (Mateus 6.32). 

Leitura Bíblica: Mateus 7.1-6

Não julguem, para que vocês não sejam julgados.  Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados; e a medida que usarem, 
também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão, e não se dá conta da viga que está 
em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: ‘Deixe-me tirar o cisco do seu olho’, quando há uma viga no seu? Hipócrita, 
tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos 
cães, nem atirem suas pérolas aos porcos; caso contrário, estes as pisarão e, aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão.

Pergunta: Já que Deus tudo vê e tudo sabe, se Ele resolvesse julgá-lo, como você se sairia? Seria aprovado como um 
perfeito cumpridor da Lei, ou Ele provavelmente te condenaria? Por quê?

 

O Sermão do Monte é um ensino maravilhoso, mas perigoso, porque nos revela o que temos em nosso interior. Pense 
por um minuto: se Deus vê até o olhar impuro e até o ódio escondido lá no interior do homem, e se Ele vai julgar até as 
motivações secretas do nosso coração, quem vai escapar do Seu julgamento? A resposta imediata é que ninguém escaparia, 
porque todos somos pecadores diante dos olhos santos de Deus. Mas como Jesus não veio ao mundo para nos condenar, 
e sim para nos salvar (João 3.17), Ele perdoa e justifica a todos os que o buscam com fé e arrependimento. Diante do 
Sermão do Monte todos nós nos sentimos nus, a verdade sobre nós é revelada e entendemos que jamais conseguiríamos 
viver e praticar estes princípios por nós mesmos. Mas como Jesus nos trouxe uma plena e poderosa salvação (Lucas 1.68-
75), Ele não somente nos salva mas também nos capacita a sermos novas criaturas e cumprimos os seus princípios em 
nossa vida. A base de tudo é o reconhecimento da nossa própria pecaminosidade e nosso genuíno arrependimento. 

Mas veja bem: se entendemos que conosco Deus usou de imensa bondade e misericórdia, nos aceitando como somos 
e nos ajudando a crescer e vencer, como podemos agir diferente com o nosso semelhante? Este é o problema por trás 
do julgamento. Julgar é atuar como juiz das pessoas. Os fariseus, que Jesus tanto condenava, tinham um forte espírito de 
julgamento e condenação contra as outras pessoas e sempre se achavam superiores e justos. 

Julgar é atuar como juiz e assumir uma postura sempre crítica aos outros e benevolente consigo mesmo. A Bíblia afirma: 
Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou 
obstáculo no caminho do irmão (Romanos 14.13). Também nos adverte: Há apenas um Legislador e Juiz, aquele que 
pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? (Tiago 4.12). Se eu fui aceito por Deus mediante a sua 
misericórdia e perdão, quem sou eu para julgar e condenar o meu irmão? 

E no segundo versículo de Mateus 7, Jesus mostra o princípio da semeadura e da colheita aplicada ao julgamento do nosso próximo:
Se plantarmos julgamento e crítica, é isso que colheremos. Se plantarmos amor e misericórdia, alcançaremos misericórdia. 
A mesma medida que usarmos para medir os outros, essa mesma mediada também será usada por Deus para nos medir.
Se resolvermos ser severos com os outros, colheremos severidade ainda maior.
Um dia compareceremos diante de Deus. Se mostrarmos misericórdia para com os outros, o Senhor será misericordioso 
para conosco. Se formos implacáveis para com os outros, tão justos e intransigentes com as falhas e fraquezas dos outros, 
o Senhor tratará conosco apenas com severidade e justiça sem misericórdia naquele dia.
A forma como tratamos os outros será a mesma como o Senhor nos tratará. Tiago 2.12 afirma: porque será exercido 

Introdução

Desenvolvimento

L i ç ã o  1 2



Igreja Batista Central de Belo Horizonte 2

juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo! Aqueles que não usam de 
misericórdia para com os outros serão julgados sem misericórdia, mas para aqueles que a usam, ela triunfará sobre o juízo. 
Nossa misericórdia excederá o juízo. Que promessa maravilhosa. Que oportunidade e motivação para mudarmos nossa 
atitude sempre tão crítica e implacável para com os outros. 

Pergunta: Por que julgamos tanto as pessoas?

Segundo Jesus, o crítico tem sempre uma trave em seu olho, mas quer tirar o cisco do olho do outro. Este comportamento 
é chamado na psicologia de mecanismo de projeção. Tendemos a ver no outro aquilo que já existe em nós, mas não 
admitimos. Portanto, quem somos determina como vemos os outros e a vida, e determina o que fazemos. Por isso, quando 
julgamos as outras pessoas, estamos apenas condenando a nós mesmos, porque nosso julgamento apenas revela quem 
nós somos. Porque enxergamos nossos próprios pecados e “defeitos”,  é como se precisássemos nivelar os outros por baixo, 
e aí criticamos e julgamos os outros. Deus não aceita este tipo de atitude e é isso que Jesus está condenando.

Outra causa de julgamentos é o orgulho, a atitude de achar-se sempre melhor que os outros. Quando somos cheios de 
justiça própria, nos tornamos duros e implacáveis com o nosso próximo. A inveja é também outra causa de julgamento. O 
invejoso sempre denigre e diminui o outro.

Quando nos falta o autoconhecimento, e não percebemos nossas limitações e pecados, nos tornamos cheios de julgamento 
e crítica. Quando alguém se enxerga no espelho da verdade, sempre será misericordioso e tolerante, exatamente porque se 
enxerga como realmente é. É impressionante quanto tempo gastamos expressando opiniões e críticas sobre pessoas que 
nem conhecemos direito, fatos que não fomos pessoalmente confirmar, ou “histórias” que chegaram a nós por terceiros, 
para as quais já aplicamos um julgamento malicioso. Não temos o direito de exercer qualquer juízo sem antes termos plena 
consciência dos fatos, sem nos esforçarmos para compreender a situação e nos colocar no lugar da pessoa criticada, caso 
contrário, podemos nos tornar culpados desse espírito farisaico.

Perguntas: 
Já aconteceu com você de ter tido uma primeira impressão bem negativa de alguém, mas que depois, tendo a 
oportunidade de conhecê-la melhor, ter percebido que seu julgamento estava completamente errado? 
Você se acha uma pessoa crítica e julgadora? O que este estudo está te ensinando?

Por fim, Jesus nos ensina a não dar o que é sagrado aos cães, nem atirar suas pérolas aos porcos. O que você acha que isto 
significa? A ilustração de Jesus é bem óbvia: não devemos compartilhar coisas espirituais tão valiosas com quem não tem 
condições de avalia-las. Para uma pessoa não crente, devemos apenas anunciar o Evangelho da salvação e da justificação 
pela fé. Estes princípios do Sermão do Monte são para os convertidos, os discípulos de Jesus que entendem e podem 
coloca-los em prática. 

Estamos envolvidos em um projeto de Deus chamado IGREJA, a esperança do mundo. Nosso ministério é de salvação e 
transformação de pessoas antes perdidas e longe de Deus, em verdadeiros discípulos de Jesus. Não haverá transformação 
genuína e profunda se não houver espaço para a confissão, a abertura, num ambiente de segurança e acolhimento. Tiago 
ensina que devemos confessar os nossos pecados uns aos outros para sermos curados (Tiago 5.16). Como as pessoas 
terão coragem de se abrir se só encontrarem um ambiente de julgamento e crítica. Devemos ouvir as pessoas com atitude 
de misericórdia e apoio, sabendo que somente a graça de Deus pode mudar o coração e a história de uma pessoa. 

Portanto, não julguem e não critiquem. Acolham e amem. 

Estamos em campanha para que tantos que só frequentam as células também desfrutem das bênçãos dos Cultos de 
Celebração na IBC. Ensine sobre estas bênçãos e convide-os até ver que 100% de sua célula esta vindos aos cultos
Nossa festa da multiplicação 2013 está chegando. Será nos dias 28, 29 e 30 de junho. E no dia 28 à noite (Sexta-feira), 
teremos um culto especial de abertura com o Pr. Emílio Abreu pregando e compartilhando suas experiências só para 
pastores, coordenadores, discipuladores, líderes de células e líderes em treinamento. Falará para nós sobre “Como ativar 
o poder do Espírito na liderança da célula”. Uau! Será tremendo! Uma noite cheia de surpresas. Marque em sua agenda, 
porque esta festa você não pode perder. 
E continue a preparar e desafiar sua célula para a multiplicação. Já estão alcançando as Cinco Submetas? Já tem um novo 
líder e uma nova casa? Este é o nosso sonho para cada célula, porque a multiplicação é a essência da visão celular, já 
que uma célula se multiplica para gerar vida continuamente.
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