
UMA DENÚNCIA: ERROS DA LIDERANÇA 

Mensagem 08/08 
Data 04.09.2011 
Pr. Fernando Leite 



Reconhecimento de liderança 



Advertência contra os maus líderes 



2 Os mestres da lei e os fariseus 
se assentam na cadeira de 
Moisés. 3 Obedeçam-lhes e 
façam tudo o que eles lhes 

dizem. Mas não façam o que 
eles fazem, pois não praticam o 

que pregam.  

Mt 23 



Eles atam fardos pesados 
e os colocam sobre os 

ombros dos homens, mas 
eles mesmos não estão 
dispostos a levantar um 
só dedo para movê-los.  

Mt 23.4 



Tudo o que fazem é 
para serem vistos pelos 

homens. Eles fazem 
seus filactérios bem 
largos e as franjas de 

suas vestes bem longas;  
Mt 23.5 



6 gostam do lugar de 
honra nos banquetes e 

dos assentos mais 
importantes nas 

sinagogas, 7 de serem 
saudados nas praças e de 

serem chamados rabis. 
Mt 23 



Mas vocês não 
devem ser chamados 

rabis; um só é o 
mestre de vocês, e 

todos vocês são 
irmãos.  

Mt 23.8 



A ninguém na terra 
chamem pai, 

porque vocês só 
têm um Pai, aquele 
que está nos céus.  

Mt 23.9 



10 Tampouco vocês 
devem ser chamados 

chefes, porquanto vocês 
têm um só Chefe, o 

Cristo. 11 O maior  entre 
vocês deverá ser servo.  

Mt 23 



Pois todo aquele que a 
si mesmo se exaltar 

será humilhado, e todo 
aquele que a si mesmo 

se humilhar será 
exaltado.  

Mt 23.12 



1ª Culpa: Falsos líderes excluem 
pessoas do Reino de Deus 



Ai de vocês, mestres da lei 
e fariseus, hipócritas! Vocês 

fecham o Reino dos céus 
diante dos homens! Vocês 
mesmos não entram, nem 
deixam entrar aqueles que 

gostariam de fazê-lo.  
Mt 23.13 



10 Como está escrito: 
Não há nenhum justo, 
nem um sequer; 11 não 

há ninguém que 
entenda, ninguém que 

busque a Deus.  

Rm 3 



se desviaram, 
tornaram-se 

juntamente inúteis; não 
há ninguém que faça o 
bem, não há nem um 

sequer.  
Rm 3.12 



 pois todos 
pecaram e estão 

destituídos da 
glória de Deus,   

Rm 3.23 



Sabemos que tudo o que 
a lei diz, o diz àqueles que 
estão debaixo dela, para 
que toda boca se cale e 

todo o mundo esteja sob 
o juízo de Deus.  

Rm 3.19 



 Portanto, ninguém será 
declarado justo diante 
dele baseando-se na 

obediência à lei, pois é 
mediante a lei que nos 
tornamos plenamente 
conscientes do pecado.  

Rm 3.20 



Mas agora se 
manifestou uma justiça 
que provém de Deus, 

independente da lei, da 
qual testemunham a Lei 

e os Profetas,  
Rm 3.21 



justiça de Deus 
mediante a fé em 
Jesus Cristo para 

todos os que crêem. 
Não há distinção,  

Rm 3.22 



2ª Culpa: Falsos líderes corrompem 
a mensagem do evangelho 



Ai de vocês, mestres da lei e 
fariseus, hipócritas, porque 
percorrem terra e mar para 

fazer um convertido e, quando 
conseguem, vocês o tornam 

duas vezes mais filho do 
inferno do que vocês.  

Mt 23.15 



3ª Culpa: Falsos líderes pervertem a 
mensagem 



 Ai de vocês, guias cegos!, 
pois dizem: Se alguém jurar 

pelo santuário, isto nada 
significa; mas se alguém 

jurar pelo ouro do 
santuário, está obrigado 

por seu juramento.  
Mt 23.16 



Cegos insensatos! 
Que é mais 

importante: o ouro 
ou o santuário que 

santifica o ouro?  
Mt 23.17 



Vocês também dizem: Se 
alguém jurar pelo altar, isto 

nada significa; mas se 
alguém jurar pela oferta 
que está sobre ele, está 

obrigado por seu 
juramento.  

Mt 23.18 



19 Cegos! Que é mais 
importante: a oferta, ou o 

altar que santifica a oferta? 
 20 Portanto, aquele que 

jurar pelo altar, jura por ele 
e por tudo o que está sobre 

ele.  
Mt 23 



21 E o que jurar pelo 
santuário, jura por ele e por 

aquele que nele habita.  
22 E aquele que jurar pelo 

céu, jura pelo trono de 
Deus e por aquele que nele 

se assenta.  
Mt 23 



Mas eu lhes digo: 
Não jurem de forma 
alguma: nem pelo 

céu, porque é o trono 
de Deus;  

Mt 5.34 



 nem pela terra, 
porque é o estrado de 

seus pés; nem por 
Jerusalém, porque é a 
cidade do grande Rei.   

Mt 5.35 



E não jure pela sua 
cabeça, pois você 
não pode tornar 

branco ou preto nem 
um fio de cabelo. 

Mt 5.36 



Seja o seu sim, 
sim, e o seu não, 
não; o que passar 

disso vem do 
Maligno.  

Mt 5.37 



Ofereça a Deus em 
sacrifício a sua 

gratidão, cumpra os 
seus votos para 
com o Altíssimo, 

Sl 50.14 



Então perguntou Pedro: 
Ananias, como você permitiu 
que Satanás enchesse o seu 

coração, a ponto de você 
mentir ao Espírito Santo e 

guardar para si uma parte do 
dinheiro que recebeu pela 

propriedade? 
At 5.3 



Ela não lhe pertencia? E, 
depois de vendida, o 

dinheiro não estava em seu 
poder? O que o levou a 

pensar em fazer tal coisa? 
Você não mentiu aos 

homens, mas sim a Deus. 

At 5.4 



4ª Culpa: Falsos líderes invertem as 
prioridades 



Ai de vocês, mestres da lei e 
fariseus, hipócritas! Vocês dão o 
dízimo da hortelã, do endro e do 
cominho, mas têm negligenciado 
os preceitos mais importantes da 

lei: a justiça, a misericórdia e a 
fidelidade. Vocês devem praticar 
estas coisas, sem omitir aquelas.  

Mt 23.23 



Guias cegos! 
Vocês coam um 

mosquito e 
engolem um 

camelo.  
Mt 23.24 



Ele mostrou a você, ó 
homem, o que é bom e o 

que o Senhor exige: 
Pratique a justiça, ame a 

fidelidade e ande 
humildemente com o seu 

Deus. 
Mq 6.8 



5ª Culpa: Falsos líderes são  
auto-indulgentes 



Ai de vocês, mestres da lei 
e fariseus, hipócritas! 

Vocês limpam o exterior 
do copo e do prato, mas 

por dentro eles estão 
cheios de ganância e 

cobiça. 
Mt 23.25 



Fariseu cego! Limpe 
primeiro o interior do 
copo e do prato, para 

que o exterior 
também fique limpo. 

Mt 23.26 



6ª Culpa: Falsos líderes  
restringem-se a aparência 



Ai de vocês, mestres da lei 
e fariseus, hipócritas! 

Vocês são como sepulcros 
caiados: bonitos por fora, 

mas por dentro estão 
cheios de ossos e de todo 

tipo de imundície.  
Mt 23.27 



Assim são vocês: por 
fora parecem justos 

ao povo, mas por 
dentro estão cheios 

de hipocrisia e 
maldade.  

Mt 23.28 



Tudo o que 
fazem é para 
serem vistos 

pelos homens.  
Mt 23.5 



7ª Culpa: Falsos líderes perseguem 
os verdadeiros profetas  



Ai de vocês, mestres da 
lei e fariseus, hipócritas! 

Vocês edificam os 
túmulos dos profetas e 

adornam os 
monumentos dos justos.  

Mt 23.29 



E dizem: Se tivéssemos 
vivido no tempo dos 

nossos antepassados, não 
teríamos tomado parte 

com eles no 
derramamento do sangue 

dos profetas.  
Mt 23.30 



Assim, vocês 
testemunham contra 
si mesmos que são 
descendentes dos 

que assassinaram os 
profetas.  

Mt 23.31 



32 Acabem, pois, de encher 
a medida do pecado dos 

seus antepassados!  
33 Serpentes! Raça de 
víboras! Como vocês 

escaparão da condenação 
ao inferno?  

Mt 23 



Vocês pertencem ao pai de 
vocês, o diabo, e querem 

realizar o desejo dele. Ele foi 
homicida desde o princípio e 
não se apegou à verdade, pois 
não há verdade nele. Quando 

mente, fala a sua própria língua, 
pois é mentiroso e pai da 

mentira.  
Jo 8.44 



Conclusão: Falsos profetas 
encontrarão o juízo de Deus 



Por isso, eu lhes estou 
enviando profetas, sábios e 

mestres. A uns vocês matarão 
e crucificarão; a outros 

açoitarão nas sinagogas de 
vocês e perseguirão de cidade 

em cidade.  

Mt 23.34 



E, assim, sobre vocês recairá 
todo o sangue justo 

derramado na terra, desde o 
sangue do justo Abel, até o 
sangue de Zacarias, filho de 

Baraquias, a quem vocês 
assassinaram entre o 

santuário e o altar.  
Mt 23.35 



Eu lhes asseguro 
que tudo isso 

sobrevirá a esta 
geração.   

Mt 23.36 



Jerusalém, Jerusalém, você, 
que mata os profetas e 
apedreja os que lhe são 

enviados! Quantas vezes eu 
quis reunir os seus filhos, como 

a galinha reúne os seus 
pintinhos debaixo das suas 

asas, mas vocês não quiseram.  

Mt 23.37 



38 Eis que a casa de vocês 
ficará deserta. 39 Pois eu 

lhes digo que vocês não me 
verão desde agora, até que 

digam: Bendito é o que 
vem em nome do Senhor.  

Mt 23 


