
 

 

Informar das Atividades Semanais - 2ª terça-feira  do mês: Treinamento Avançado  de 
Líderes | TERÇA: Reuniões de Oração, às 9h, no Auditório Kids | SEXTA: Culto de 
Libertação, às 20h | SÁBADO: Culto m.HOLY - Juventude, às 19h | DOMINGO: Centro de 
Treinamento Alameda, às 9h /  Culto de Celebração, às 10h e 18h30 (Sede e Santa 
Felicidade).

ROTEIRO BASE – 27/10/2019 
 

BUSCANDO A VEDADEIRA ADORAÇÃO 
# Mateus 6.33 # 

 
INTRODUÇÃO: 

O sermão do monte revela os princípios de Deus para todas as áreas da vida de 
seus filhos.  

• Mateus registra o nascimento de Jesus, e O retrata como filho do Rei, 
trazendo Sua linhagem tanto humana como divina (Mateus 1.1-25); 

• Jesus é o rei reverenciado, recebendo adoração dos reis da terra (Mateus 2.1-
12); Jesus é o rei hostilizado, precisando refugiar-se no Egito (Mateus 2.13-18); 
Jesus é o rei humilde que decide morar no meio dos pobres! (Mateus 2.23)  

 

I. PRECISAMOS ENTENDER OS ENSINOS DO REI JESUS. “A JUSTIÇA DE DEUS NA 
VIDA DE SEUS ADORADORES” (Mateus 5) 

1. A natureza do verdadeiro adorador (Mateus 5.13-16); as bem-aventuranças 
descrevem as atitudes que marcam os verdadeiros adoradores 
§ Atitude em relação a si mesmo (Mateus 5.3); 
§ Atitude em relação ao pecado (Mateus 5.4-6); 
§ Atitude em relação aos outros (Mateus 5.7-9); 
§ Atitude em relação ao mundo (Mateus 5.10-16). 

2. Jesus nos revela o caminho para a adoração verdadeira: “Obediência” 
(Mateus 5.17-20). 

3. É Somente vivendo em obediência é que poderemos adorar a Deus (Mateus 
5.21-48); 
§ Enfrentamos muitos obstáculos para a verdadeira adoração (hipocrisia 

espiritual – Mateus 6.2; 6.5; 6.16 –, usar a religião e boas obras como 
máscaras...); 

§ Cada adorador deve examinar seu coração e considerar até que ponto 
está sendo honesto em seu culto a Deus. 
§ Quais obstáculos preciso vencer para uma verdadeira adoração? 
§ Como devo me apresentar diante de Deus nos dias que separo 

para prestar-Lhe culto? Comente! 
 

II. PRECISAMOS ADORAR A DEUS COM TUDO QUE TEMOS 
1. É preciso entender o verdadeiro propósito de nossas orações; 

§ Em particular, a sós, com sinceridade (Mateus 6.6-7); 
§ Oração Exige vida limpa e perdoadora. Não é possível encontrar 

adoração onde o perdão não chegou (Mateus 6.14-15). 
2. É preciso entender o verdadeiro propósito de nossos bens (Mateus 6.19-24); 



 

 

Programação para a Célula: Abertura:  3 min. | Louvor:  12 min. | Oração pelas 
necessidades:  10min. | Estudando  a mensagem:  30 min. | Conclusão:  5 min. - oração final 
(clamor) | Comunhão:  Confraternização (pode ser feita no início da reunião).

3. Tesouro no céu – O judeu entendia muito bem esta colocação de Jesus 
(boas obras; caráter...); 
§ Jesus está ensinando que o povo estava com a visão distorcida; 
§ Jesus diz que precisamos de olhos generosos. 
§ Como é possível se entregar por inteiro em adoração? Comente! 
§ Que tipo de tesouro tenho ajuntado ultimamente?  

 
 

III. A VERDADEIRA ADORAÇÃO REVELA QUEM É O SENHOR DO NOSSO CORAÇÃO 
(Mateus 6.24) 

1. No mundo antigo o escravo era um objeto, uma coisa, uma propriedade, 
uma ferramenta, que poderia ser castigada presa ou morta; 

2. No hebraico, mamom pode significar confiar, que vem da tradição de um 
vizinho guardar um bem enquanto você estiver fora. Confiamos nossos 
bens ao vizinho, e ele guarda com confiança. Com o passar do tempo 
passou a significar “aquilo que se confia”; e finalmente passou a significar 
uma divindade, colocando uma letra maiúscula “M” ou deus da riqueza. 

3. Precisamos entender que Deus é o dono legítimo de todas as coisas (Salmos 
29.1; 50.10-12) As pessoas serão sempre mais importantes que as coisas. 

4. O mundo está morrendo pela ansiedade, mas Jesus oferece cura e 
libertação. 
§ Jesus procura nos mostrar verdades da soberania e do amor de Deus 

por nós; 
§ Preocupação é inútil (Mateus 6.25-26). Procure motivos para amar 

(Mateus 6.28-30). Coloque seu coração na eternidade (Mateus 6.32); Viva 
um dia de cada vez (Mateus 6.34). 

§ Como é o meu relacionamento com o dinheiro? 
§ Tenho entendimento do que são valores eternos? Comente! 
§ Como fazer para que as preocupações do cotidiano não levem 

minha paz?  
 

CONCLUSÃO: 
• DEUS ESTÁ CHAMANDO VOCÊ PARA SER UM ADORADOR 

§ Você é um filho, um cidadão do céu! 
§ Revele atitudes que glorifiquem a Deus em todo seu viver! 
§ Renuncie e vença as fortalezas do seu coração: hipocrisia, avareza, 

ansiedade! 
§ Coloque Deus em primeiro lugar em seu coração! 

 

Pr. Sebastião Brito Netto 


