
 
Roteiro para as células a partir de 30 de junho de 2019 

 
Tema:     Não presumais de vós mesmos   -  Mt 3:7-10 

 

Introdução: Jesus aparece aqui denunciando um sentimento que precisava ser corrigido 

no coração do povo, era o erro da presunção; eles se sentiam seguros, pelo fato de 

fazerem parte da linhagem religiosa de Abraão. 

- “Não presumais, (não comeceis a dizer) temos por pai a Abraão”:  

Presumir - δοκεω - dokeo = Substituir valores – ter uma opinião - pensar - supor -  

considerar – reputar, etc. 

- O que seria preciso então? “Produzir frutos dignos de arrependimento”!-  (Mt 3:8). 

 

A presunção aqui  potencializava a tradição religiosa deles.  

- Jesus foi claro quando afirmou: “Sem Mim nada podeis fazer”.  

- “Todo dom perfeito vem de Deus, do Pai das luzes” – [Tg 1:17]. 

- “O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado”  – [Jo 3:27]. 

 

Temos a tendência de querer recebermos o mérito, o destaque, o reconhecimento, 

como que se aquilo que Deus fez fosse uma virtude nossa. 

- No campo da fé, todavia, Deus não reparte a sua glória com ninguém – Is 42:8.. 

- Precisamos vigiar para não “presumir” que o mérito é nosso, pois isso nos tiraria da 

dependência. 

- As bênçãos que recebemos é algo que Deus Dá à medida que dependemos Dele. 

 

Textos Bíblicos 

 
Mateus 3:7-10 

7  E, vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus, que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: Raça 

de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? 

8  Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento; 

9  E não presumais, de vós mesmos, dizendo: Temos por pai a Abraão; porque eu vos digo que, 

mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. 

10  E também agora está posto o machado à raiz das árvores; toda a árvore, pois, que não 

produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. 
 

Isaías 42:8 

8  Eu sou o SENHOR; este é o meu nome; a minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu 

louvor às imagens de escultura. 

 

  
 

  



 


