




     É muito comum que os 3 primeiros itens recebam 
atenção mecânica e superficial, enquanto que o último 
receba toda a ênfase e atenção. Qual a razão? Focamos os 
nossos esforços em construir e prover o que necessitamos 
por não atinarmos para a provisão do Pai Celestial. 
     No capítulo anterior (5) o Senhor havia apresentado um 
Deus que considera e aprecia as íntimas motivações do 
coração; cujo prazer é ser reconhecido como o Pai Celestial. 
Nossa consagração a Deus pode acabar se resumindo a 
formalidades exteriores, quando o que conta é a 
visibilidade diante dos homens. Se, por outro lado, 
elevarmos os nossos olhares ao Pai Celestial, nossas 
práticas (itens 1 a 3) hão de se tornar algo vivo e real; 
faremos as coisas motivados pelo fato de que Ele nos vê e 
ouve (e recompensará no futuro). 



      Confiando no Pai Celestial, estaremos livres 
da ansiedade e dos temores quanto à vida 
prática. Os nossos corações também estarão 
desimpedidos para buscar as coisas do Reino 
de Deus.  

      Buscá-las primeiro; com prioridade! Esta 
ocupação nos encaminhará no trilho da justiça.      

      E, quanto as coisas materiais (item 4), 
podemos contar - pela fé - com a promessa de 
que estas nos serão provisionadas por Deus. 



Desc obrimos onde 

estamos interiormente 

verific ando qua l o foc o 

p rinc ipa l de nossos 

pensamentos.  

ESPIRITUAL 
ou  
TERRENO ? 



OS PENSAMENTOS 



Se, porém, estiverem fixados sobre as coisas 
terrenas, então, mais cedo ou mais tarde, faremos a 
experiência de que justamente estas coisas que 
ocupam o nosso coração se tornarão um peso ou 
uma aflição para nós.  

OS PENSAMENTOS 





                           $ 



Mamom inclui todos 
os desejos do coração 
humano com respeito 
às coisas terrenas.  

 

Suas manifestações 
podem até ser 
variadas, as a raiz é 
a  c-o-b-i-ç-a. 
 



“Não podeis servir a Deus e a Mamom.  

Por isso vos digo: Não andeis cuidadosos 
quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer 
ou pelo que haveis de beber; nem quanto ao 

vosso corpo, pelo que haveis de vestir”  
(Mateus 6:24-25). 



Vejam que 
ensinamento 
importante:  
    

o Senhor nos 
recomenda 
indiferença quanto 
às coisas materiais,  
ou, por outras 
palavras, que 
tenhamos serena 
confiança quanto a 
elas!  



O Senhor quer nos guardar dos 
perigos, das armadilhas e das 
aflições decorrentes de nossos atos 
precipitados e obstinados 
(da vontade própria),  

os quais ocorrem 
justamente porque não 
O levamos em conta no 
trato com as coisas 
materiais.  



Aqui, em Mateus 6, o Senhor nos mostra 
que isto é uma tolice, inclusive quanto a 
nosso corpo. Ele toma exemplos da 
criação para mostrar como podemos 
confiar em Deus, que pode e quer levar 

a cabo os seus propósitos  
para conosco da melhor  
forma possível. 



Mais ainda, Ele nos recorda que estas coisas 
materiais, às quais nós somos propensos a dar 
tão grande valor, são justamente os elementos 
nos quais os gentios estão focados.   

   

 
 
 
 
 
O termo “gentio” era utilizado para descrever 
uma pessoa sem Deus, em contraste com o 
judeu que contava com Deus no aspecto 
material da vida. 



 Um cristão, por sua vez, é uma pessoa que 
conta com Deus, o seu Pai celestial.  

“Vosso Pai celestial bem sabe que necessitais 
de todas estas coisas” (Mateus 6:32).  

 
Se, portanto, o nosso Pai celeste sabe isto tudo, 
porque então não confiamos nele?  Nós não 
desconfiamos de nossos pais naturais, tanto 
menos então devíamos desconfiar de nosso 
pais celestial! 



“Mas, buscai primeiro o reino de Deus, 
e a sua justiça, e todas estas coisas vos 

serão acrescentadas. “  
 

O Senhor não diz aqui, que devemos 
buscar primeiro o reino de Deus, e 

depois as outras coisas. 
Antes: buscai primeiro o reino de Deus, 

e a sua justiça,  
e todas as restantes seguirão! 

 



ESMOLAS 
= 

MISERICÓRDIA EM AÇÃO! 



ESMOLA 
misericória em ação 
É AQUILO QUE VOCÊ DÁ PARA IR AO 
ENCONTRO DE UMA MISÉRIA 
ESPECÍFICA. 
 
 
beneficiencia 
OMBRO AMIGO, PRÁTICO 
 
ESMOLA (do  griech.: ἐλεημοσύνη (eleēmos
ýnē) „Misericórdia, ato de beneficência“) 
Uma dádiva material a alguém necessitado 
sem que haja a expectativa de uma 
contraparte de quem recebeu. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Griechische_Sprache
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