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Introdução
Breve Resumo e contextualização:

→ Moldura: Mateus 4.23-25
→ Bem-Aventuranças [Mt 5.1-16]
→ Jesus e a Torá [Mt 5.17-48]

Portanto, sede vós perfeitos como perfeito é o   vosso pai (Mt 5.48)
→ Jesus e a espiritualidade e a prática da vida cristã [Mt 6.1-34]

Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará 
os seus cuidados; basta ao dia o seu próprio mal.

→ O discernimento prática da vida de fé [Mt 7.1-23]
→ O fundamento da vida de fé [Mt 7.24-27]

Porque ele as ensinava como quem tem autoridade [Mt 7.29]
→ Estágio com Jesus após o ensino [Mt 8.1-9.34]

→ Moldura: Mateus 9.35-38



Estrutura de Mateus 7
• O discernimento no relacionamento com irmãos 

e irmãs na fé (Mt 7.1-5): Não julgueis.

• O discernimento no relacionamento com os 
gentios (Mt 7.6): Não deis o que é santo aos cães 
e as pérolas aos porcos.

• O discernimento no relacionamento com Deus 
(Mt 7.7-12): Pedi; buscai; batei.

• O discernimento do caminho a seguir (Mt 7.13-
14): Entrai pela porta estreita.



Estrutura de Mateus 7
• O discernimento dos espíritos em relação aos 

falsos mestres (Mt 7.15-23): Acautelai-vos dos 
falsos profetas

• O discernimento do fundamento da vida (Mt
7.24-27): Sobre qual fundamento você vai 
construir sua vida? A obediência e a 
desobediência à Palavra de Deus.

• Conclusão: admiração e autoridade (Mt 7.28-29).



Mateus 7.15-23
• O discernimento dos espíritos em relação aos 

falsos mestres (Mt 7.15-23)

• “Acautelai-vos” = prestem atenção, tenham 
cuidado, fiquem de olho, não se deixem enganar.

• Falsos profetas: descritos como lobos disfarçados 
de ovelhas. Pessoas más que se fazem passar por 
pessoas do rebanho. 

• Essa exortação é muito séria: Não é um perigo ou 
ameaça externa à comunidade, mas interna.



Mateus 7.15-23
• O secularismo não é um perigo do mundo, mas ele 

surge dentro da comunidade cristã.

• Todas as exortações contra falsos mestres na Bíblia 
não falam de ameaças externas, mas de perigos 
reais que surgem e estão dentro da igreja.

• No Antigo Testamento já encontramos esse alerta de 
forma veemente: Dt 18.20-22; Jr 23; Ez 34

• No Antigo Testamento os falsos mestres e profetas 
foram responsáveis pela ruína espiritual de Israel.



Mateus 7.15-23
• No Novo Testamento também encontramos mais 

exortações para cuidarmos diante de falsos 
profetas: Judas; Cartas de João; 2 Pedro 2

• São também chamados de anticristo [no lugar de 
Cristo]



Mateus 7.15-23
• Critério para o discernimento: “pelos seus frutos 

os conhecereis” (v.16+20).

Jesus fala por meio de ilustrações: 

• Uvas e figos (v.16): símbolos para Israel [Mq 7].

• Árvore boa que produz bons frutos e árvore má 
que produz frutos maus (v.17)

• Árvore que não produz bom fruto é cortada e 
lançada ao fogo = imagem para juízo.



Mateus 7.15-23
• Jesus aprofunda os critérios para nos ajudar a 

identificar os falsos mestres:

• Nem todo o que clama: Senhor, Senhor!

• Mas o que faz a vontade de Deus: se submete 
como servo do Senhor. 

• Só pode chamar Deus de Senhor aquele que se 
entende por servo do Senhor e se submete à sua 
vontade.

• Jesus exemplifica:



Mateus 7.15-23
No dia do juízo [naquele dia]: 

• Senhor! Senhor! Fizemos isso e aquilo em teu 
nome.

• V.23: juízo: nunca vos conheci. Apartai-vos de 
mim, os que praticais a iniquidade.

• Prestação de contas!

Precisamos de uma teologia que dá conta 

e que presta contas.



Mateus 7.24-27



Mateus 7.24-27
• Todo aquele que ouve “estas minhas palavras” e as 

pratica. 

• Agora vem a implicação prática do Sermão da 
Montanha.

• Há uma comparação, cuja origem remonta à 
tradição sapiencial do Antigo Testamento: 
discernimento e distinção entre o homem prudente 
[justo] e o homem insensato [perverso].

• Construção de uma casa: metáfora para a existência.



Mateus 7.24-27
• Construção de uma casa na rocha: firmeza.

• Construção de uma casa na areia: instabilidade.

• O que é distinto? O fundamento: rocha e areia.

• O que é semelhante? Ambos ouvem a palavra. 
Sobre ambos caiu a chuva, transbordaram os 
rios, sopraram os ventos e impactam a casa.

• A imagem é da realidade caótica: as águas de 
cima e as águas de baixo (dilúvio) = caos.



Mateus 7.24-27
• Jesus nos convida a refletir sobre o fundamento 

da nossa vida.

• Jesus nos convida a sermos ouvintes e 
praticantes da sua Palavra [Tiago 1].

• Jesus não nos promete uma vida sem 
tempestade. O justo também sofre.

• Ele mesmo é a rocha segura na qual podemos 
firmar os nossos passos: Salmo 18.2; 19.14; 27.5 
40.2; 89.26; 92.15.



Mateus 7.28-29
• “Quando Jesus acabou de proferir estas palavras”

• Final do primeiro sermão.

Qual é a reação?

• As multidões estavam maravilhadas do seu 
ensino / catequese (didakê).

Qual é a razão da admiração?

• Porque ele as ensinava como quem tem 
autoridade e não como os escribas.



Mateus 7.28-29
O que significa a autoridade do ensino de Jesus?
• É ensino que vem de Deus.
• Jesus é Deus e Senhor
• Mateus 28.18-20: Toda autoridade foi dada a Jesus 

no céu e na terra.
• E qual é a novidade?
• “Ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-

os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo; 
ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos 
tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os 
dias até a consumação do século”.


