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Depois de estudarmos o perfil de caráter de um verdadeiro discípulo de Jesus e da vocação de sermos sal e luz da Terra, 
vamos agora estudar alguns dos mais importantes princípios ensinados por Jesus em seu grande sermão. 

Antes de entrarmos no primeiro deles, sobre o homicídio, convém uma explicação inicial. No texto de Mateus 5.17-20, o 
Senhor afirma que não veio a Terra para revogar, afrouxar ou desvalorizar a lei de Moisés. Ele diz que veio para cumpri-la 
e até excedê-la. Antes dele, homem algum jamais conseguiu cumprir a lei 100%, mas Jesus viveu de tal maneira que a 
cumpriu cabalmente. Todos os homens pecaram, menos Jesus, o Justo, que foi fiel em todas as coisas. 

Caso alguém quebrasse algum mandamento, havia um juízo contra ele, que podia variar de uma simples restituição até a 
própria morte do infrator. Por exemplo, se alguém matasse uma pessoa, deveria pagar com a própria morte. O filho que 
amaldiçoasse o pai ou a mãe deveria ser apedrejado. Mas Jesus não só obedeceu aos mandamentos como também 
cumpriu os juízos da lei, porque quando ele morreu na cruz, levou todo o castigo e a maldição que a lei prescrevia. Ele 
foi punido em nosso lugar, tomando sobre si o juízo que era nosso. 

Hoje em dia, nesta época de Novo Testamento e da graça de Deus em que vivemos, a lei não foi revogada ou considerada 
ultrapassada, mas foi cumprida. E por isso, a lei já não é o grande fator de aceitação diante de Deus, mas a fé em Jesus 
e na obra redentora que realizou. Ele não revogou a lei; ao contrário, ele a excedeu e ultrapassou. Sempre que diz “mas 
eu lhes digo”, Jesus está excedendo o mandamento anterior.

Leitura Bíblica: Mateus 5.21-26

Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: ‘Não matarás’ e ‘quem matar estará sujeito a julgamento’. Mas eu lhes 
digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também, qualquer que disser a seu irmão: ‘Racá’ 
será levado ao tribunal. E qualquer que disser: ‘Louco!’, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver 
apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante 
do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão; depois volte e apresente sua oferta. Entre em acordo depressa com seu 
adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois, caso contrário, ele poderá 
entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não 
pagar o último centavo.

Após a leitura, discuta com os presentes as seguintes questões:

Como você classificaria seu temperamento: mais manso ou mais duro e bravo?
Você fica irado com facilidade? Como é isso? Você chega a explodir de ira?
Quais a consequências negativas que a ira tem provocado em sua vida?
Você oberva que Jesus colocou a ira no mesmo nível do assassinato? Por que você acha que ele fez isso?
E por que devemos deixar a oferta no altar e ir primeiro reconciliar-nos com nosso irmão? O que isto significa?

Enquanto a lei dizia apenas para não matar, Jesus agora afirma que a ira é pecado e será sujeita a julgamento. É como 
se Jesus estivesse se levantando, nos encarando e nos confrontando com a seguinte pergunta: “você tem problema 
com a ira? Eu vejo isto como assassinato”. Precisamos entender que a ira não é uma coisa simples e aceitável diante de 
Deus. Jesus a considera muito séria. Portanto, não deixe a ira dominar seu coração. Trate dos sentimentos de ira, ódio e 
vontade de matar com muita seriedade.

Jesus colocou a ira no mesmo nível de assassinato porque o que Deus olha é o coração. O que Jesus está afirmando é que 
o que importa não é meramente a letra da lei, mas o espírito da lei. Quando a lei diz “não matarás”, isso não significa apenas 
“não cometerás homicídio”, porque para Deus é tão sério o homicidio físico literal, quanto a ira sem motivo, guardada no 
coração contra algum irmão. Muitas vezes, não matamos apenas por medo ou porque algo nos impediu de fazê-lo, mas o 
pensamento e o desejo da morte já foram concebidos em nosso coração. Prá Deus, isto já é como um assassinato.
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Segundo o verso 22, o pecado da ira pode ter diferentes níveis:

1. O primeiro nível é irar-se sem motivo contra o irmão. Veja o que Jesus está nos ensinando: a ira guardada no coração, 
contra qualquer pessoa, mas especialmente contra o irmão na fé, é algo extremamente repreensível aos olhos de Deus 
- é homicídio. 

2. O segundo nível é desprezar o irmão e proferir insultos contra ele. Jesus está revelando que os que não matam 
fisicamente, mas que destroem ou tentam destruir a vida de alguém atacando sua reputação, sussurrando maledicências, 
ou procurando destacar seus erros, pecam terrivelmente diante de Deus. Assassinato aos olhos de Deus envolve também 
a tentativa de destruição da alma e do espírito de alguém. 

3. E o terceiro é condenar o irmão, chamando-o de louco. Jesus está dizendo que quem ataca o outro com palavras 
abusivas é porque tem ódio e amargura no coração. E é isso que Jesus está destacando neste mandamento: devemos 
ter um coração puro, sem ira, amargura ou ressentimentos. 

Jamais devemos proferir insultos, palavras negativas de morte ou de maldição contra alguém. As consequências são 
desastrosas. O rei Saul é um exemplo disso (1 Sm 10.6-10). Ele ficou com tanto despeito e inveja de Davi, que cheio de 
ira e rancor, abriu uma porta para um demônio entrar em sua vida e para uma trágica morte. A ira é alimento de demônios. 

E se alguém está cheio de ira, de raiva e de dureza contra o próximo, é impossível cultuar a Deus. No Velho Testamento, 
exigia-se que a oferta fosse apropriada para o culto a Deus, mas agora, além da oferta, o ofertante também precisa ser 
qualificado. Ninguém pode supor que Deus aceitará seu culto, seu louvor, sua liturgia, se seu coração está cheio de ira 
contra alguém. Antes de se ofertar a Deus, é necessário reconciliar-se com o irmão. Devemos ter temor de guardar mágoa, 
de dar lugar à ira, de insultar nosso irmão, de proferir palavras tolas que chegarão aos ouvidos de Deus. Antes de olharmos 
para um lado e para o outro, para ver se alguém está vendo o que estamos fazendo, devemos olhar para cima, pois Deus 
está olhando. Para cultuarmos e adorarmos a Deus, primeiramente temos que endireitar nosso coração e a nossa vida. Não 
podemos estar bem com Deus enquanto estivermos cometendo injustiça e maldade contra nosso semelhante. 

Nos versos 25 e 26 Jesus realça a urgência deste assunto. Ódio e ressentimentos são tão danosos no nosso relacionamento 
com Deus que Jesus pede urgência máxima: “vá logo, rapidamente, hoje mesmo, e reconcilie-se com seu irmão. Procure 
a pessoa logo, não deixe para depois. 

• Deus é santo e sem santidade ninguém verá o Senhor. Devemos ter temor de guardar mágoas, de dar lugar à ira, de 
insultar nosso irmão, de proferir palavras tolas que chegarão aos ouvidos de Deus. Para Deus, a maneira como tratamos as 
pessoas é fundamental e é uma das provas de que nosso relacionamento com ele é verdadeiro.
• Jesus deixa bem claro a vontade de Deus e reafirma o que Ele já havia dito no Velho Testamento: não matarás. A 
vida humana é preciosa demais! Por isso, nunca podemos considerar tirar a vida de alguém, nem literalmente, nem 
emocionalmente.
• A questão do aborto entra aqui. Não podemos considerar tirar a vida de um bebê que vai nascer, mas sim assumir e 
defender o direito que ele tem de viver.
• Deus é santo e sem santidade ninguém verá o Senhor. Devemos ter temor de guardar mágoas, de dar lugar à ira, de 
insultar nosso irmão, de proferir palavras tolas que chegarão aos ouvidos de Deus. Para Deus, a maneira como tratamos as 
pessoas é fundamental e é uma das provas de que nosso relacionamento com ele é verdadeiro.
• Se desejamos mesmo ser discípulos de Jesus, temos que estar dispostos a mudar a maneira como tratamos as pessoas. 
Para Deus, pessoas são importantes, e tem que ser importantes pra nós também. Por isso, não ofendemos com palavras 
duras, nem menosprezamos com apelidos ofensivos ou humilhantes, ou praticamos qualquer forma de “booling” nas 
escolas, na família ou na turma.
• Claro que todos erramos em nossos relacionamentos. Deus nos perdoa e nos purifica de todos os pecados confessados 
e abandonados. Se já matamos ou temos matado de alguma maneira, Deus só espera o arrependimento sincero para nos 
perdoar totalmente. Todavia, há pecados que exigem reconciliação e reparação. Para aprofundar o relacionamento com 
Deus, temos que começar a arrumar os nossos relacionamentos com as pessoas, para ficarmos livres de toda ira e mágoa.
• Talvez a ira e a mágoa sejam as maiores responsáveis por não termos tantas respostas às nossas orações. Não adianta 
tentar receber as coisas de Deus sem fazer o que a Palavra diz.

• Continuamos a campanha de 21 Dias de Oração e Jejum. O tema é a Edificação. Estamos orando todas as manhãs, de 
6h30 às 8h00, na IBC2. Traga sua célula e envolva-os neste tempo de edificação. 

• Nossa grande campanha neste ano é para batizarmos os vários frequentadores da célula que ainda não se batizaram e 
também ensiná-los a importância de participarem de nossos cultos de celebração. Faça destes os seus alvos de liderança: 
ensine, convide, insista, e tenha uma grande multiplicação em Junho. 
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