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Mateus 7:5 - Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás 

em tirar o argueiro do olho do teu irmão. 

Introdução: Estamos vivendo em um tempo, em que todos possuem uma 
opinião do que deve ser feito. Em tempos difíceis, é comum vivermos a 
“perfeição dos imperfeitos”. Alguém disse: “quando apontamos o dedo para 
alguém, na mesma mão existem outros três dedos que apontam para nós”.  
Cremos que estamos vivendo tempos de arrependimento. Assim sendo não 
existe atividade espiritual para esse tempo, mais relevante, transformadora 
e poderosa do que o autoexame.  I Corintios 11:28 - Examine-se, pois, o 

homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. 

O texto de Mateus 7:1-5. Pode nos ajudar a entender, como podemos fazer 
um autoexame.  
O que aprendemos sobre autoexame com o texto? 
1º Antes de julgar aos outros, julgue a você mesmo, na mesma situação. 
(faça a pergunta e se fosse eu?) 
É comum sermos mais severos com os outros, do que conosco. Por que? 
Por que nós sabemos as causas e condições, que nos levaram a errar. E com 
isso arrumamos uma justificativa. Já com o próximo, eu não sei das condições 
que o levou a errar, então, eu o julgo somente com base no erro. 
Mateus 7:2 - Porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a 

medida com que tiverdes medido vos hão de medir a vós. 
Em João 8:1-11 nós encontramos, uma mulher que foi pega em ato de 
adultério. Todos a julgaram ser ela, digna de apedrejamento e até pegaram 
pedras para tal. Mas quando a trouxeram até Jesus, ele fez com que aqueles 
acusadores, olhassem para si mesmos antes de apedreja-la. O resultado foi 
que nenhum deles atirou a pedra. Por que todos se reconheceram 
pecadores.  
O autoexame pode nos fazer misericordiosos, pois temos recebido 
misericórdia.  
2º Preste mais atenção em você mesmo. - Mateus 7:3 - E por que reparas tu 

no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu 

olho? 

A palavra autoexame, significa examinar-se a si mesmo. O autoexame é 
importante para prevenção de doenças. Nas mulheres e também nos 
homens é aconselhável o autoexame de mama para prevenção do câncer de 
mama. 
Na vida espiritual também a necessidade de que diariamente façamos um 
autoexame. Sendo que o nosso modelo, é Jesus. 
3º Depois que ajustamos a nossa visão do outro, seremos mais precisos ao 
ajuda-lo. E menos ávidos para julga-lo.  Mateus 7:5 - Hipócrita, tira primeiro 

a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão.    
Veja, o texto não condena a ação de correção na vida do outro, ele nos instrui a realizarmos todas essas 
ações em nós mesmos antes. O evangelho não foi dado para que cada um cuide de sua própria vida. Ele foi 
dado para que pudéssemos cuidar dos outros e de nós mesmos também.  
Conclusão: Cuide-se e cuide também.   

 

 

 

Quebra gelo: Você é uma 

pessoa critica? 

O que Deus falou com você 

hoje? 

Onde você está precisando 

mais do poder do Reino? Na 

sua vida espiritual, 

emocional ou na sua carne?  

Você deseja que alguma 

área de sua vida seja 

mudada por Jesus? 

PROPÓSITOS DE 

ORAÇÃO! 

a) Cada participante 

deverá apresentar seus 

pedidos.  

b) Oração pela casa 

anfitriã e pela 

multiplicação do GCEU.  

c) Oração por nossa igreja, 

seus pastores e líderes. 

d) Oração especial por 

nosso bairro, cidade e Pais 

Santa Ceia 15/03 – 9h 
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