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Hipocrisia da Palavra (Mt5:33-37)
(01/07/2013)
• Leitura e oração.
• O que é uma pessoa hipócrita? (deixem o povo falar).
• Jesus no famoso “Sermão do Monte” apesar de abordar tantos assuntos
no fundo o que ele fez foi combater a hipocrisia religiosa de seu tempo.
• Em Mt5:13-16 ele combate a idéia de que Deus quer um relacionamento
só no “TEMPLO” e que não se importa com que os homens fazem fora
dele. Ele mandar SALGAR e Iluminar o Mundo.
• Em Mt5:17-20 ele diz que a justiça daquele que segue a Jesus deve ser
maior do que a dos escribas e fariseus, que adotavam a Lei exterior e o
interior continuava a mesma coisa.
• Da mesma forma Jesus trata de assuntos como homicídio, adultério,
divórcio, vingança e outros temas cabeludos.
• Naquela época os religiosos eram muito hipócritas, e hoje? Como é?
Deixem o povo falar...
• Hipocrisia nas outras pessoas é fácil perceber e criticar, mas e quando a
hipocrisia está em nós? Será que reconhecemos com facilidade?
• No texto de Mateus5:33-37 Jesus está condenando a hipocrisia no falar.
Ele diz que o cristão deve falar SIM querendo falar SIM. Deve falar NÃO
quando este significar “NÃO” de fato.
• Entendam que Jesus aqui não está falando da mentira. Sobre a mentira
ele trata em outro lugar (João8:44).
• O que Jesus está tratando aqui é sobre a falta de sinceridade nas
palavras. Ele está tratando da HIPOCRISIA DA FALA. Da “política” nas
palavras.
• Falar palavras querendo dizer outras é dar mole para satanás.
• Mas em que situações fazemos isso? (deixem o povo falar)
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o Quando emprestamos coisas dizendo SIM quando queremos falar
NÃO.
o Quando dizemos que vamos VISITAR/ FAZER/ quando sorrimos
quando queríamos chorar / quando dizemos que está tudo bem,
quando não está. / quando disfarçamos incômodos com nossos
irmãos, fingindo estar tudo bem.
o Quando nos pedem uma opinião, e para “ficar bem na fita” damos
uma opinião positiva de algo que é negativo ao nosso ver.
• Muitas são as situações em que somos hipócritas, mas se as outras
hipocrisias vem da carne, a HIPOCRISIA DA FALA vem do MALIGNO
(V37).
• Isto quer dizer, que o diabo age para nos colocar em situações em que
ele sabe que seremos hipócritas em nossa palavra.
• O diabo faz isso porque cada PALAVRA HIPÓCRITA dita por nós, nos
faz mal.
• Cada palavra hipócrita dita por nós é matéria prima para nos colocar em
confusão, tirar nossa paz, nos jogar para o descrédito.
• O problema disso é que um cristão desacreditado, não está apto para
compartilhar a Palavra. Líder desacreditado não consegue liderar.
Marido desacreditado não consegue desempenhar suas funções. Assim
ocorre com pais, mães, pastores, profissionais. Assim é menos um para
incomodar o Reino das trevas.
• Quando você diz SIM, você realmente quer dizer SIM. Quando você diz
NÃO, você realmente quer dizer NÃO? Quando você tem uma conversa
com alguém, você realmente diz o que está sentindo ou disfarça suas
palavras?
Música sugerida:
Grande é o Senhor e mui digno de louvor...
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