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Mateus 7:6 - Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as 

vossas pérolas, não aconteça que as pisem com os pés e, voltando-se, vos 

despedacem.  

Introdução: Esse é texto fora do seu contexto, tornou-se argumentos para 
alguns não pregarem o evangelho. Todavia, ao olharmos para o contexto, 
podemos ter um entendimento completo do que Jesus esta ensinando. (Leia 
Matheus 7:1-6).  
O que Jesus está ensinando aos seus discípulos? O contexto do texto destaca 
o relacionamento entre irmãos. Jesus utiliza de ilustrações para aplicar o seu 
ensino. 

Vamos entender as ilustrações que Jesus utiliza em sua afirmação. 
A) O Que são as pérolas? São valores morais e espirituais. 
B) O que são coisas santas? Família, honestidade, santidade, etc. 
C) Quem são os porcos? São os que não valorizam o que tem valor 
D) Quem são os cães? São aqueles que não sabem o que é santo. 
 
Quais são então os ensinamentos? 
1º Precisamos estar aptos para ajudar alguém. Para que nossas 
imperfeições não atrapalhem nossa ação. Mateus 7:5 - Hipócrita, tira 

primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do 

teu irmão.  
Obs. Isso não nos desabilita a auxiliar um irmão em sua dificuldade. Antes 
torna-se uma motivação para ajustar as nossas. Tirar a nossa trave. Você já 
viu a falha em alguém e isso chamou a atenção para o sua? 
2º Existem pessoas que são incapazes de dar valor até mesmo a coisas 
santas. 
Assim como a lama para o porco é boa. Assim também é o pecado para quem 
o deseja. Tiago 1:14 - Mas cada um é tentado, quando atraído e engodado 

pela sua própria concupiscência. 
3º Não adianta dizer o que é certo, na hora certa, do jeito certo, para pessoa 
errada. (Entenda-se “errada”, pelo fato de ser incapaz ou não estar disposta 
à compreender o que está sendo dito). Provérbios 17:10 - A repreensão 

penetra mais profundamente no prudente do que cem açoites no tolo. 

 
Conclusão: Jesus termina o seu ensino sobre ajudar ao próximo sem a 
hipocrisia, e que devemos pedir a Deus discernimento para falarmos o que é 
certo, na hora certa, da maneira certa, com a pessoa certa. 
Eclesiastes 8:5 - Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum 

mal; e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. 

 

 

 

Quebra gelo: O que tem valor 

e é sagrado pra você? 

O que Deus falou com você 

hoje? 

Você tem certeza da sua 

salvação?  

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 177/05  

 

Participe e assista 

as Lives da nossa 

Igreja 
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