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ROTEIRO – Base 26/09/2021 
	

UMA QUESTÃO DE FIDELIDADE 
# Mateus 25:14-30 # 

 
"E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 
cinco talentos, a outro dois, e a outro um; a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. 
O que havia recebido cinco talentos saiu imediatamente, aplicou-os, e ganhou mais cinco. Também o que tinha dois 
talentos ganhou mais dois. Mas o que tinha recebido um talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o 
dinheiro do seu senhor. "Depois de muito tempo o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que 
tinha recebido cinco talentos trouxe os outros cinco e disse: ‘O senhor me confiou cinco talentos; veja, eu ganhei mais 
cinco’. "O senhor respondeu: ‘Muito bem, servo bom e fiel! Você foi fiel no pouco; eu o porei sobre o muito. Venha e 
participe da alegria do seu senhor!’ "Veio também o que tinha recebido dois talentos e disse: ‘O senhor me confiou 
dois talentos; veja, eu ganhei mais dois’. "O senhor respondeu: ‘Muito bem, servo bom e fiel! Você foi fiel no pouco; 
eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor!’ "Por fim veio o que tinha recebido um talento 
e disse: ‘Eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso, 
tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence’. "O senhor respondeu: ‘Servo mau 
e negligente! Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o 
meu dinheiro aos banqueiros, para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. "‘Tirem o talento dele e 
entreguem-no ao que tem dez. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não 
tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes’". 
Mateus 25:14-30. (NVI) 
 

PERGUNTAS PARA FACILITAR A PARTICIPAÇÃO DE TODOS 
 

INTRODUÇÃO: 
§ De que forma o medo, a passividade, a distração ou ainda a preguiça, podem nos 

impedir de sermos fiéis naquilo que Deus nos confiou? Comente! 
 
I. TEM A VER COM AQUILO QUE RECEBEMOS DE DEUS 

§ Você é capaz de identificar em Deus uma natureza multiplicadora? 
§ Na sua vida, o que você identifica como um “talento” confiado por Deus? 

 
II. TEM A VER COM UMA VISÃO CORRETA DE DEUS 

§ Qual é a sua percepção de Deus? Ela se parece mais com a do servo fiel ou com a 
do servo mau? 

§ Como uma visão distorcida de Deus pode te impedir de dar frutos para o Reino? 
 
III. TEM A VER COM A APROVAÇÃO DA PARTE DE DEUS 

§ Comente sobre o modo como Deus tem agido através de você no contexto em que 
você está inserido (trabalho, família, vizinhança, faculdade...). 
 

CONCLUSÃO: 
§ Como a expectativa pelo momento da prestação de contas narrada no texto tem 

motivado a sua vida? 
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Atenção Líder de Célula: 
. O esboço sempre pode ser alterado durante a pregação, fique atento e faça as suas anotações; 
. Ninguém melhor que você Líder, para conhecer a realidade de sua Célula. Então lembre que tem total 

liberdade para elaborar mais perguntas, ou até mesmo substituir as que foram sugeridas desde que 
permaneçam no objetivo da mensagem.  

	

Esboço do sermão: 
	

UMA QUESTÃO DE FIDELIDADE 
# Mateus 25:14-30 # 

 
"E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 
cinco talentos, a outro dois, e a outro um; a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. 
O que havia recebido cinco talentos saiu imediatamente, aplicou-os, e ganhou mais cinco. Também o que tinha dois 
talentos ganhou mais dois. Mas o que tinha recebido um talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o 
dinheiro do seu senhor. "Depois de muito tempo o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que 
tinha recebido cinco talentos trouxe os outros cinco e disse: ‘O senhor me confiou cinco talentos; veja, eu ganhei mais 
cinco’. "O senhor respondeu: ‘Muito bem, servo bom e fiel! Você foi fiel no pouco; eu o porei sobre o muito. Venha e 
participe da alegria do seu senhor!’ "Veio também o que tinha recebido dois talentos e disse: ‘O senhor me confiou 
dois talentos; veja, eu ganhei mais dois’. "O senhor respondeu: ‘Muito bem, servo bom e fiel! Você foi fiel no pouco; 
eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor!’ "Por fim veio o que tinha recebido um talento 
e disse: ‘Eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso, 
tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence’. "O senhor respondeu: ‘Servo mau 
e negligente! Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o 
meu dinheiro aos banqueiros, para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. "‘Tirem o talento dele e 
entreguem-no ao que tem dez. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não 
tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes’". 
Mateus 25:14-30. (NVI) 
 
INTRODUÇÃO: 

A parábola dos talentos nos chama à vigilância e atitude, à fidelidade e responsabilidade. 
Passividade, distração, preguiça ou vergonha no Reino de Deus são atitudes reprovadas por Deus.  

EU E VOCÊ TEMOS A NATUREZA MULTIPLICADORA EM NÓS! 
Quero lançar uma palavra sobre a sua vida: Você tem uma natureza multiplicadora. Você 

foi chamado para dar muito fruto.  Há um tom pessoal e intransferível nessa parábola! 
O medo de falhar pode estar te impedindo de tentar. 

 
I. TEM A VER COM AQUILO QUE RECEBEMOS DE DEUS 

A primeira coisa que precisamos aprender aqui é que os talentos tratados no texto não 
são de posse daqueles que os recebem, mas esses os recebem como tutores, como 
administradores daquilo que pertence a Deus. O texto fala em valores financeiros, mas 
falaremos acerca de habilidades dadas ao homem por Deus. 

Existe um padrão de comportamento em Deus: Ele é um multiplicador! Aprendemos em 
Gênesis 1 que Deus diz “que a terra produza plantas”, “que a terra produza animais” e tudo 
era produzido segundo a Sua palavra. Nós herdamos essa natureza multiplicadora, somos 
chamados a sermos frutíferos em tudo que formos fazer. 

Contextualizando, Jesus estava na última semana do seu ministério terreno (Mateus 26:2), 
e sabendo disso Ele ensinou por meio de três parábolas que tratam acerca do mesmo assunto: 
VIGILÃNCIA E ATITUDE PROATIVA. 
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II. TEM A VER COM UMA VISÃO CORRETA DE DEUS 
O EXEMPLO DO IRMÃO DO FILHO PRÓDIGO x O SERVO MAU 

 

A maneira como o servo que havia ganhado um talento agiu, demonstrou que tinha uma 
visão distorcida de Deus. Observe a semelhança da imagem projetada de Deus do servo mau 
e preguiçoso, com a imagem projetada pelo irmão do filho pródigo (Lucas 15:8-32). Ambos 
desprezaram o amor, a intimidade, a grandeza e a bondade de Deus. 

O que Deus coloca nas nossas mãos foi gerado dentro Dele, saiu do coração Dele e por 
isso leva uma parte Dele. Fica claro que a timidez, a cautela, a incredulidade, o medo, a 
covardia, a desonra, nunca agradaram a Deus. 

Entenda que a capacidade de realização não se dá pelo que sou capaz de fazer pela força 
do meu braço, mas diante da minha incapacidade Deus vai EFETUAR (mostrar poder), tanto o 
querer, quanto o realizar. Ou seja, Deus sonha, coloca no meu coração o Seu desejo e me 
capacita para realizar a obra perfeita Dele. Entenda esse ciclo glorioso: Ele começa, Ele 
termina, Ele é o Alfa e o Ômega. 

Esse é um tempo profético, um tempo de apropriação. Quando clamamos ao Senhor, 
quando nos dirigimos a Ele e abrimos o nosso coração, quando nos rendemos a Ele e nos 
colocamos a Sua disposição, eu e você recebemos imediatamente na esfera espiritual, e a 
apropriação natural vem em segundo lugar, as vezes demora um pouco, as vezes é 
imediatamente em seguida da apropriação espiritual.  

É o que aconteceu, por exemplo, em Daniel 10. 
 
 
III. TEM A VER COM A APROVAÇÃO DA PARTE DE DEUS 

Mateus 25:18 “Mas o que tinha recebido um talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu 
senhor.”   

Abriu uma cova e escondeu (manteve em oculto). Essa mensagem também é sobre ser 
ousado, louco por Jesus. Escandalize por amor a Jesus! 

Na época de Jesus, enterrar um bem era sinônimo de segurança a fim de torná-lo a salvo 
de ladrões. Essa atitude foi reprovada pelo senhor (que nesta passagem, é uma figura de 
Deus). Aprendemos que a vida com Deus não se refere a estar seguro, não se refere a ganhar 
ou preservar, mas se refere a se deixar gastar em prol do Reino.  

Não tem a ver com preservar, com manutenção, tem a ver com avançar, com produzir 
muito fruto. Tem a ver com entrar pela porta estreita e seguir pelo caminho apertado, porque 
se sabe aonde vai chegar. A promessa é de alegria plena em Deus, de festa com o Senhor, é 
de mesa farta na presença de Jesus.  

Se isso não mexer com a sua vida, nada mais vai te tirar da inércia, da passividade! Deus 
não te chamou para uma vida tranquila, ELE te chamou para sair, fazer discípulos, batizar, 
ensinar, expulsar demônios, falar novas línguas, curar enfermos. 

As pessoas ao seu redor, que te conhecem, que admiram seu caráter santo, estão 
esperando para ouvir uma palavra da sua boca para se renderem por completo ao Senhor 
Jesus. Quando você disser: “O meu Jesus”, essas pessoas cairão por terra rendidas.  

Faça algo! Não enterre o que você recebeu, porque isso representará aprovação ou 
reprovação! 
 



	

 
Informar as Atividades da Igreja 2021 – 1ª TERÇA-FEIRA DO MÊS 20h: TDL Treinamento e 
Desenvolvimento de Líderes de Células (on-line e presencial, sempre obedecendo normas das 
autoridades sanitárias) | EBA: Domingos às 9h | CULTOS AO VIVO – SEXTAS: Libertação às 20h | 
SÁBADOS: m.HOLY – Juventude às 19h | DOMINGOS: Celebração às 10h e às 18h30  

  
	

Mateus 25:22 "Veio também o que tinha recebido dois talentos e disse: ‘O senhor me confiou dois talentos; 
veja, eu ganhei mais dois’. 
.Ganhei: vem do Grego KERDAÍNO quer dizer ganhar por meio de uma atividade, uma ação. 

 
Mateus 25:23 "O senhor respondeu: ‘Muito bem, servo bom e fiel! Você foi fiel no pouco; eu o porei sobre o 
muito. Venha e participe da alegria do seu senhor!’ 
.Perceba a ampliação na esfera de atuação que Deus nos coloca quando O correspondemos 
com temor e tremor. 

 
Mateus 25:26 "O senhor respondeu: ‘Servo mau e negligente! Você sabia que eu colho onde não plantei e 
junto onde não semeei? 
.Muito ocupado, fadigado, aborrecido. Que não produz, não dá frutos. Invejoso, 
mesquinho, que não tem facilidade para dividir. 

 
 
CONCLUSÃO: 

NÃO POSSO TIRAR OS OLHOS DAQUILO QUE TENHO E OS COLOCAR NAQUILO QUE ME FALTA! 
• Quando foco no outro, enterro o que é meu; O texto paralelo de Lucas 19:11-27 diz que o 

servo embrulhou, colocou à parte, em um lenço (sudário) para enrolar cadáveres. 
Aprendemos aqui que ele matou o que tinha recebido da parte de Deus. Ele teve medo de 
fazer, não valorizou o que tinha nas mãos. 

• É sobre o que você recebeu de Deus. Você tem a natureza do Multiplicador dentro de você!  
• Mesa/Banco: lugar de comunhão, de partilhar, de colher fruto/resultado. 

Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que, quando eu voltasse, o recebesse de 
volta com juros. Mateus 25:27 

 
 
 

 

Miguel Nicolau 


