
Nosso caminho espiritual deve ser o da humildade e do servi�o. O 
que justifica nossa vida crist� s�o estas praticas: ser humilde diante de 
Deus e do pr�ximo e estar disposto a servir fielmente a Deus e a 
comunidade para que a vontade do Senhor venha prevalecer. Somos livres 
para servir. Paulo diz em G�latas 5.13: “Porque v�s, irm�os, fostes 
chamados � liberdade. N�o useis ent�o da liberdade para dar ocasi�o � 
carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor”.

Fala o nome de uma pessoa que voc� conhece pessoalmente e que 
� exemplo de humildade e servi�o?

A C�lula � o local onde devemos exercer a humildade e o servi�o. Este � o 
diferencial dos grupos que seguem o Senhor Jesus. Ensine estes valores ao 
seu disc�pulo. 

Conclusão:
Seguir a Cristo como disc�pulo e disc�pula requer humildade e 

servi�o. As apar�ncias religiosas que os homens criam n�o agradam a 
Deus e escondem um cora��o carente de transforma��o. Que nossa vida 
crist� seja livre da incoer�ncia e da vaidade e que possamos crescer na 
gra�a atrav�s da humildade e do servi�o. 

Oração Final: 
� Deus, visto que sem ti n�o te podemos agradar, misericordioso, permite 
que teu Santo Esp�rito dirija e governe os nossos cora��es; mediante nosso 
Senhor Jesus Cristo, que vive e reina contigo e com o Esp�rito Santo, um 
s� Deus, agora e sempre. Amém.

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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Introdução:
Os religiosos judeus 

perseguiam o Senhor Jesus por n�o
aceitar sua autoridade e muito menos sua mensagem de arrependimento e 
convers�o. Acreditavam que estavam vivendo segundo a vontade de Deus 
porque praticavam ritos e tradi��es. Neste Evangelho o Senhor Jesus 
demonstra a incoer�ncia e a vaidade dos religiosos e ao mesmo tempo nos 
ensina como deve ser a vida dos seus disc�pulos. 

I. A incoerência dos Religiosos
O Senhor Jesus teve um longo di�logo com os fariseus, saduceus e 

herodianos (grupos de judeus). Agora se dirige as multid�es e aos seus 
disc�pulos (1). 

Jesus diz: (2) “Na cadeira de Mois�s, se assentaram os escribas e 
os fariseus”. “Cadeira de Mois�s” se refere a uma poltrona que havia nas 
sinagogas e era ocupada pelas autoridades religiosas. Ali se assentavam os 
escribas e fariseus para ensinar as verdades da religi�o.
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Eles falavam coisas certas, mas n�o viviam o que falavam. N�o 
eram coerentes com o que pregavam. Jesus diz: (3) “Fazei e guardai, pois, 
tudo quanto eles vos disserem, por�m n�o os imiteis nas suas obras; 
porque dizem e n�o fazem”. A orienta��o era para que as multid�es e seus 
disc�pulos n�o imitassem a vida dos religiosos, pois eram hip�critas em 
suas atitudes. Faziam a religi�o ser pesada para os outros, mas eles 
mesmos n�o observavam as regras que criavam. Jesus diz: (4) “Atam 
fardos pesados [e dif�ceis de carregar] e os p�em sobre os ombros dos 
homens; entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem mov�-los”.

Esta incoer�ncia n�o pode existir na vida do disc�pulo de Jesus. 
N�o podemos pregar uma coisa e viver outra. Precisamos ser fi�is aos 
c�nticos que cantamos e a mensagem que pregamos. O mundo espera 
coer�ncia entre nossa mensagem e nossa pr�tica. 

Somos a carta de Deus ao mundo. Paulo diz em II Cor�ntios 3.3: 
“Porque j� � manifesto que v�s sois a carta de Cristo, ministrada por n�s, e 
escrita, n�o com tinta, mas com o Esp�rito do Deus vivo, n�o em t�buas de 
pedra, mas nas t�buas de carne do cora��o”. 

Voc� tem visto muita incoer�ncia no mundo chamado crist�o?

A C�lula � a reuni�o da Igreja de Cristo nas casas no modelo da 
igreja primitiva. � a verdadeira igreja. Cada c�lula precisa ser coerente 
com a mensagem do Evangelho que � anunciada. Ensine seu disc�pulo a 
ser coerente entre a mensagem e a pr�tica. Seja um modelo de coer�ncia 
crist�. 

II. A Vaidade dos Religiosos
Jesus demonstra as multid�es e aos seus disc�pulos que todos os 

ritos dos religiosos judeus eram apenas atos de vaidade religiosa. 
Praticavam a religi�o como uma demonstra��o de superioridade. Jesus diz 
(5): “Praticam, por�m, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos 
homens; pois alargam os seus filact�rios e alongam as suas franjas”.

Os filact�rios s�o os Tefilins, s�o tiras de couro que seguram duas 
caixinhas com pergaminhos com trechos da Lei de Mois�s presas no bra�o 
esquerdo e na testa. As franjas s�o chamadas de Tsitsit. Os cord�es e os 
n�s das franjas somam 613, ou seja, o n�mero dos mandamentos do 
Pentateuco. Assim os religiosos andavam com filact�rios alargados e com 
franjas alongadas.  

A vaidade desses homens era demonstrada na vida secular e 
religiosa (6): “Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras 

cadeiras nas sinagogas, (7) as sauda��es nas pra�as e o serem chamados 
mestres pelos homens”.

Nossa preocupa��o deve se voltar para Deus que julga o nosso 
cora��o. Paulo diz: “...Deus h� de julgar os segredos dos homens, por 
Jesus Cristo, segundo o meu evangelho”. (Romanos 2.16).

A vaidade religiosa nada mais � do que tentar apresentar 
exteriormente o que n�o possui no cora��o. Ter a comunh�o com Deus 
produz santidade e humildade. Esta humildade � o verdadeiro sinal da 
pessoa que encontrou Deus. 

Como ser crist�o sem ter vaidade religiosa? 

A C�lula n�o pode ser derrotada pela vaidade ou competi��o. A 
C�lula � um grupo de disc�pulos com a miss�o de ganhar almas para Jesus 
e se multiplicar em um ano. N�o pode ser um grupinho seleto para sempre. 
Sua miss�o � crescer e se multiplicar. Ensine seu disc�pulo o caminho da 
humildade. A verdadeira humildade � um ant�doto para o pecado da 
vaidade. 

III. A Vida do discípulo de Jesus
Jesus demonstra a incoer�ncia e a vaidade dos religiosos judeus e 

aponta novos caminhos para seus disc�pulos. 
Os disc�pulos deveriam ser irm�os. Ningu�m � maior do que o 

outro. Somos apenas irm�os em Cristo. Jesus diz (8): “V�s, por�m, n�o 
sereis chamados mestres, porque um s� � vosso Mestre, e v�s todos sois 
irm�os”.

Ningu�m deveria ser chamado pai no sentido espiritual da palavra. 
Era comum um l�der judeu ser o pai do grupo. Mas Jesus diz (9): “A 
ningu�m sobre a terra chameis vosso pai; porque s� um � vosso Pai, 
aquele que est� nos c�us”.

Assim tamb�m os l�deres dos disc�pulos n�o seriam chamados de 
guias. Nosso �nico guia espiritual � o Senhor Jesus: (10) “Nem sereis 
chamados guias, porque um s� � vosso Guia, o Cristo”.

O objetivo dos disc�pulos era conseguir ser servo. O mestre, o guia 
e o pai espiritual dever�o ser transformados em servo de todos. O l�der 
crist�o nada mais � do que servo. Jesus diz (11): “Mas o maior dentre v�s 
ser� vosso servo”.

A exalta��o dos religiosos nas pra�as, nas sinagogas e na vida era 
uma ru�na espiritual. Jesus diz aos disc�pulos (12): “Quem a si mesmo se 
exaltar ser� humilhado; e quem a si mesmo se humilhar ser� exaltado”.


