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Lembre-se que na próxima semana o nosso estudo será sobre “a porta estreita e a porta larga” (Mt7.13-14). Será super 
evangelístico! Por isso, prepare tudo (testemunhos, visitantes, etc) para que o próximo encontro da célula seja um “Dia do Amigo”. 

Mateus 7.12 é um verso tão importante que merece um estudo exclusivo só para ele. Na verdade, parecem ser palavras 
muito simples de Jesus, mas extremamente poderosas e difíceis de colocar em prática. É tão importante que é conhecido 
como a regra de ouro dos relacionamentos humanos. 

Leitura Bíblica: Mateus 7.12

Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam; pois esta é a Lei e os Profetas

Perguntas: Após a leitura, peça ao grupo de comente o versículo e responda: “Por que você acha que deram o nome de 
“regra de ouro” a este versículo? O que aconteceria se todos o praticassem? Como o mundo seria? Como sua casa seria?”

Que tremenda declaração de Jesus! Ela é uma outra maneira de Jesus afirmar o que Ele chamou de “o segundo Maior 
Mandamento” em Mateus 22.39: “Ame o seu próximo como a si mesmo”. Ele afirma que é assim que devemos agir com 
os nossos semelhantes, em todos os níveis de relacionamento.

Nunca devemos começar pela outra pessoa. A iniciativa deve ser sempre nossa. Devemos indagar sobre nós mesmos:
• O que eu gosto?
• Quais são as coisas que me agradam? 
• Quais são as coisas que me ajudam e me encorajam?

E em seguida, devemos perguntar de nós mesmos:
• O que eu não gosto?
• Quais são as coisas que me perturbam e despertam sentimentos ruins em mim?
• Quais são as coisas que me desanimam?
• O que eu gosto que as pessoas pensem de mim?

Se agirmos segundo esta norma, conforme Jesus nos ensina, então nunca poderemos errar. Você gosta que outros falem 
mal de você? Pois bem, não diga tais coisas sobre outras pessoas. A coisa é simples assim. Todos os manuais sobre 
princípios éticos, moralidade e relações comerciais, bem como sobre todos os assuntos que tratam de relacionamentos 
podem ser resumidos através desse princípio. 

Este é um ensino urgente para os nossos dias, pois vivemos uma grande crise de relacionamentos em todas as esferas. 
Todos os problemas familiares, políticos, econômicos e internacionais podem ser reduzidos ao nosso relacionamento com 
nossos semelhantes. E a maioria das pessoas vai achar este principio muito lindo e importante, mas a tragédia é que a 
maioria não a põe em prática. 

Pergunta: Por que razão os homens se esquecem da regra de ouro? Por que não a observam? Por que não vivem de 
acordo com estes princípios espirituais? 

Uma das razões é porque nos envolvemos tanto nas nossas próprias vidas que não conseguimos ver as necessidades dos 
outros. Dito de outra maneira, nós só pensamos nas nossas próprias necessidades, e não nas necessidades das pessoas 
ao nosso redor. Somos por natureza egoístas e egocêntricos, e normalmente buscamos  a auto-satisfação, autoproteção e 
auto-interesse. O “eu” ocupa o primeiro plano o tempo todo, e quer tudo para si. 
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Outra razão é que simplesmente não conseguimos agir de outra forma. Descobrimos que é verdade o que afirma o 
Apóstolo Paulo: “Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é 
bom, mas não consigo realizá-lo.” (Romanos 7:18). Ou seja, a Bíblia diz que o nosso verdadeiro problema é que somos 
pecadores. O pecado - como um câncer mortal - invadiu as nossas almas, tornando-nos fracos e incapazes de fazer o que 
é correto. E é por isso que precisamos de Cristo, porque Ele veio ao mundo para nos perdoar e salvar do poder do pecado. 
Não adianta tentar viver da maneira que se deve viver, tentando fazê-lo na sua própria força. Em vez disso, devemos pedir a 
Cristo, crendo nele, que entre na nossa vida a fim de nos purificar e salvar. Aí sim, quem já nasceu de novo pode pedir que 
Jesus lhe dê um novo amor pelos outros, e para que o ajude a tratá-los da maneira que você gostaria de ser tratado e da 
maneira correta de tratar os outros. Quão diferente seria o nosso mundo se todos o fizessem! Por isso é que Jesus desafiou 
aos seus discípulos verdadeiros a “pedir, buscar e bater”. Se pedirmos boas coisas ao nosso Pai Celeste, como amor novo 
em nossos relacionamentos, Ele certamente nos responderá de forma positiva.

Precisamos olhar para Deus e ver como Ele nos trata. Seu método não é tratar-nos segundo merecemos. Ele é o bom pai 
que dá sempre boas coisas a seus filhos. Ele nos dá as suas bênçãos a despeito daquilo que somos. Se fossemos tratados 
de acordo com nossos merecimentos, seríamos fatalmente condenados. Mas Ele nos contempla através de sua graça e 
misericórdia. Por isso mesmo é que Jesus incluiu este versículo tão importante e transformador logo após o ensino sobre a 
oração. Peça a Deus um novo coração, coração de nascido de novo, e lhe será dado. Busque mudar, bata na porta de Deus 
clamando por uma nova vida e novos relacionamentos e a porta será aberta. 

Se é desta maneira que Deus nos trata, temos que tratar os nossos semelhantes em harmonia com esse tratamento que 
recebemos. Não podemos ver apenas o que é problemático, ofensivo ou distorcido nas pessoas. Temos que ver a realidade 
espiritual por trás de tudo. É como se Jesus dissesse: “Olhem para os outros conforme eu mesmo tenho olhado para vocês”. 
Se assim fizermos, não será difícil viver a regra de ouro. Seremos capazes de dizer como Paulo falou: “De modo que, de 
agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano” (2Co 5.16). 

Só teremos uma nova atitude para com as pessoas quando tivermos um novo e pessoal relacionamento com Deus. Só 
através de uma genuína conversão e um sincero desejo de mudar (peça, busque, bata), tratando o nosso pecado, o nosso 
egocentrismo e nossa natureza individualista é que seremos capazes de viver este maravilhoso e transformador ensino de 
Jesus, este resumo de toda a lei de Deus: “Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam; 
pois esta é a Lei e os Profetas”. 

Jesus nos convoca a vivermos desta maneira e assim seremos testemunhas vivas de seu poder transformador. O mundo 
crerá que somos seus discípulos e que Ele tem mesmo poder para salvar. Assim seremos missionários e embaixadores de 
tempo integral. 

• Nossa festa da multiplicação está chegando. Será nos dias 28, 29 e 30 de junho. Marque em sua agenda, porque 
esta festa você não pode perder. A conferência é para todas as células. Vamos conhecer o poder transformador do 
Espírito Santo, a metamorfose do crente. Não percam.

• E continue a preparar e desafiar sua célula para a multiplicação. Passe logo para o seu discipulador os dados de sua 
nova célula multiplicada. Este é o nosso sonho para cada célula, porque a multiplicação é a essência da visão celular 
e uma célula se multiplica para gerar vida continuamente.

• Estamos numa forte campanha para que todos os frequentadores das células também participem dos cultos de 
celebração. Não se esqueça de convidar os membros da célula para os cultos. A vida crista forte e equilibrada envolve 
participar de uma célula e dos cultos de celebração.
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