
A C�lula busca ser fiel a Deus. Nosso compromisso � cumprir a ordem de 
Jesus ganhando almas. Auxilie seu disc�pulo a ser fiel a Deus e aos 
compromissos com as autoridades e com o Estado. Precisamos vigiar para 
ter uma vida �ntegra diante dos homens e das institui��es. 

Conclusão:
O Evangelho falou da mal�cia dos religiosos que desejam um 

motivo para prender o Senhor Jesus. Tamb�m falou do poder de 
onisci�ncia do Senhor que conhece os cora��es e mentes. Por fim nos 
orientou a ser fiel aos compromissos do Estado e aos compromissos de 
Deus. A fidelidade ao Senhor e a vida �ntegra s�o testemunhos de que 
fomos salvos pela gra�a e hoje vivemos como sal e luz do mundo. E.C.S.  

Oração Final:
Senhor de todo o poder e majestade, autor e dispensador de todo o bem; 
enxerta em nossos cora��es o amor do teu nome; aumenta em n�s a 
verdadeira f�, nutre-nos com toda a bondade e frutifica em n�s as boas 
obras; por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o 
Esp�rito Santo, um s� Deus, agora e sempre. Am�m.

Dedicação:
C�ntico de encerramento.
Pedidos de Ora��o dos membros da c�lula.
Ora��o de Intercess�o ou agradecimento.
Ora��o pela convers�o de n�o crentes (caixa de ora��o para a Salva��o).
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 Acolhimento:
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Impostos?
 Leitura Bíblica: Mateus 

22.15-21.

Os religiosos do templo 
estavam com muita inveja do Senhor 
Jesus. Questionaram sua autoridade e agora tentavam encontrar um meio 
para prend�-lo. Queriam que Ele fosse acusado de subvers�o diante do 
Imp�rio Romano. O Senhor conhece os cora��es e responde dizendo que 
deveriam dar a C�sar o que � de C�sar e a Deus o que � de Deus, ou seja, 
cumprir as obriga��es civis sem deixar de cumprir as obriga��es 
espirituais. Somos desafiados, neste Evangelho, a viver de forma �ntegra 
diante da sociedade, cumprindo nossos deveres e permanecendo fiel ao 
projeto do Senhor Jesus.  

I. A Malícia dos religiosos
A palavra mal�cia significa: “que tende a fazer o mal.

Aptid�o ou inclina��o para ludibriar (enganar); que possui ast�cia ou se 
comporta de modo ardil.
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Os fariseus retirando-se da presen�a de Jesus (15) “...consultaram 
entre si como o surpreenderiam em alguma palavra”. A inten��o era 
prender o Senhor.  

A seita dos fariseus se uniu a seita dos herodianos, e com mal�cia, 
foram perguntar Jesus sobre a licitude de pagar imposto ao Imp�rio 
Romano. 

Antes de questionar Jesus, com mal�cia, eles o elogiam: (16) 
“Mestre, sabemos que �s verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, de 
acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque 
n�o olhas a apar�ncia dos homens”.

A mal�cia � uma arma usada para enganar.  Contudo, o perverso � 
derrubado na pr�pria mal�cia. Prov�rbio 14.32 diz: “Pela sua mal�cia � 
derribado o perverso, mas o justo, ainda morrendo, tem esperan�a”.

Sempre o mundo usar� de mal�cias para desviar o crist�o do seu 
objetivo de sinalizar o Reino de Deus. Devemos ouvir o Senhor e sua 
doutrina e estar atento aos ataques do inimigo contra a nossa f�.

Voc� j� caiu em armadilhas de homens?

A C�lula � um lugar onde aprendemos a verdade da Palavra de Deus. 
Tamb�m nos preparamos para enfrentar os ataques do inimigo que usa de 
mal�cia contra a nossa f�. Auxilie seu disc�pulo a ser perseverante e ter 
sabedoria diante das mal�cias do mundo. 

II. A onisci�ncia do Senhor
Onisci�ncia significa o poder para saber todas as coisas. 
Jesus, como Deus, sabia o que as pessoas pensavam. Ele ouviu o 

elogio e a pergunta, e enxergou a mal�cia em seus cora��es. Por isso Ele 
diz: (18) “Por que me experimentais, hip�critas?”

Jesus conhece nossos cora��es. Muitas vezes estamos escondidos 
em nossa religiosidade e tentamos disfar�ar a pr�tica do pecado. Mas o 
Senhor nos sonda.

O Salmo 7.9 diz: “Cesse a mal�cia dos �mpios, mas estabelece tu o 
justo; pois sondas a mente e o cora��o, � justo Deus”.

Nossa ora��o deve ser para que o Senhor nos ajude a ser �ntegros. 
O Salmo 26.2 diz: “Examina-me, SENHOR, e prova-me; sonda-me o 
cora��o e os pensamentos”.

Os fariseus e os herodianos n�o conseguiram enganar o Senhor. O 
homem pode enganar outro homem, mas nunca conseguir� usar de mal�cia 
para com Deus. Ele conhece todas as coisas e estabelecer� a verdade. 

O que � ser �ntegro? 

A C�lula celebra o Senhor Jesus que nos v� e acompanha. Ele est� sempre 
ao nosso lado, nos ajudando a enxergar nossas limita��es, para que 
possamos evoluir espiritualmente em santidade. Auxilie seu disc�pulo a ser 
�ntegro diante de Deus e dos homens. 

III. Compromisso com o mundo e o compromisso com Deus
Os religiosos, com mal�cia, perguntaram: (17) “Dize-nos, pois: que 

te parece? � l�cito pagar tributo a C�sar ou n�o?”
Desejavam que Jesus falasse uma palavra contra o Imp�rio 

Romano e fosse preso como subversivo. Ou desse uma resposta a favor de 
Roma e fosse odiado pelos Judeus que estavam vivenda debaixo da 
opress�o romana. Qualquer resposta de Jesus seria usada contra ele 
mesmo. 

Mas Jesus pega uma moeda (den�rio) e, com sabedoria, pergunta: 
(20) “De quem � esta ef�gie e inscri��o?”

Eles respondem: (21) “De C�sar”.
Ent�o Jesus os exorta dizendo: “Dai, pois, a C�sar o que � de C�sar 

e a Deus o que � de Deus”.
Jesus n�o se colocou como um libertador pol�tico e social, mas 

apontou um problema que eles n�o estavam enxergando. O que � de Cesar 
precisa ser entregue a C�sar, mas o que � de Deus precisa ser entregue a 
Deus.

Al�m de pagarmos os impostos e cumprirmos nossos 
compromissos com o Estado, necessitamos ser intercessores. Temos um 
compromisso de orar por todas as autoridades constitu�das, sejam elas 
boas ou m�s. Em I Tim�teo 2.2 Paulo manda a igreja orar “em favor dos 
reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que 
vivamos vida tranq�ila e mansa, com toda piedade e respeito”.

“Dar a Deus o que � de Deus” fala de nossa fidelidade ao Senhor. 
Os religiosos n�o estavam preocupados em receber o Reino de 

Deus, mas em condenar Jesus. N�o estavam dando a Deus o que era de 
Deus. Pecavam pela infidelidade.

A fidelidade � um caminho que abre as portas do c�u. Quando 
damos “a Deus o que � de Deus”, somos aben�oados.  Prov�rbios 28.20
diz: “O homem fiel ser� coberto de b�n��os”. 

Voc� tem sido fiel a Deus?


