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Como já vimos, Jesus não veio ao mundo para revogar a lei do Velho Testamento, mas para cumpri-la. E Ele mesmo 
afirma que deseja excedê-la. Neste estudo veremos como Jesus ensinou sobre os pecados morais e em especial o 
adultério. A ênfase que queremos dar é que Deus não observa e não se importa apenas com o nosso comportamento 
exterior, mas principalmente da intenção do coração.

Leitura Bíblica: Mateus 5.27-32

Vocês ouviram o que foi dito: ‘Não adulterarás’. Mas eu lhes digo: Qualquer que olhar para uma mulher para 
desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e 
lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão 
direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o 
inferno. “Foi dito: ‘Aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio’. Mas eu lhes digo 
que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual faz que ela se torne adúltera, 
e quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério.

Após a leitura, levante as seguintes questões:
O que mais chamou a sua atenção nesta passagem bíblica?
O que você entende da expressão “olhar para desejar”? Por que Jesus chama isto de adultério? Você concorda?
Você observa que Jesus colocou o desejo no mesmo nível do adultério? Por que você acha que ele fez isso?
O que você acha que Ele quis dizer com arrancar o olho e cortar a mão? Seria uma ação literal que Ele espera de nós? 
O que isto significa?

1. DEUS OLHA A INTENÇÃO DO CORAÇÃO. 

Quando Jesus diz “qualquer que olhar”, o que Ele condena não são aqueles pensamentos repentinos e não intencionais 
que assaltam nossa mente. Ele condena o desejo intencional. Nem todo pensamento que vem a nossa mente é pecado. 
Alguns surgem independentemente da nossa vontade. Todos passamos por isso: alguns pensamentos insistem em vir 
à nossa mente mesmo quando não os queremos conosco. É verdade o ditado que diz: “você não pode impedir um 
pássaro de pousar na sua cabeça, mas pode impedi- lo de fazer um ninho”.

Alguns pensamentos vêm do diabo, pensamentos de lascívia e impureza, e não há como impedi-los. Outros vêm de 
nossa própria natureza carnal. Mas assim que eles aparecem, devemos enxotá-los. Deixar que eles fiquem em nossa 
cabeça, isso sim já é nossa escolha. Muitos desistem de ter vitória contra o pecado porque não compreendem este 
processo. Quando surge um mal pensamento, acham que já pecaram, sentem-se sujos e desanimados e desistem de 
lutar. Não é porque um pensamento impuro veio à mente que houve pecado. O pecado é deixar que ele permaneça ali. 
Por isso, quando pensamentos assim nos assaltam, o que temos que fazer é tomar o controle de nossa mente e rejeitar 
aquela sugestão. Ao contrário do que muitos pensam, podemos ter controle sobre nossos pensamentos, como nos 
instrui a Palavra de Deus em Filipenses 4.8: “Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo 
o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente 
ou digno de louvor, pensem nessas coisas”. O problema é que nem sempre queremos manter nosso pensamento puro. 
Simplesmente porque acreditamos que não está causando nenhum mal a ninguém, já que tudo acontece apenas em 
nossa mente, é algo só nosso. Porém, Deus tem um alto padrão para nós, Ele nos fez para sermos como Ele é e para 
refletirmos sua imagem e seu caráter aqui na terra. Ele olha o nosso coração. O temor que devemos ter não é só de 
homens, mas de Deus, que vê cada pensamento e cada maquinação de nossa mente.

A palavra chave neste texto de Mateus é intenção. Toda tentação passa por um processo que envolve quatro estágios: 
atenção, instinto, desejo e intenção. Para entender melhor vamos usar uma ilustração: suponhamos que Deus tivesse 
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ordenado que não comêssemos pizza. Mas o diabo coloca uma pizza quentinha e cheirosa perto de nós, e fica sussurrando 
para olharmos para a pizza. Seu primeiro alvo é chamar a nossa atenção, depois despertar nosso instinto. E é o que 
acontece: nossa boca fica cheia d’água, independente de querer ou não, é instintivo. Nesta hora, infelizmente, muitos 
supõem que já pecaram e desistem de resistir. Mas isto não é verdade, pois o corpo foi despertado mas não houve 
pecado. A ação do diabo pode ser cortada nesse ponto. Podemos simplesmente nos afastar da mesa e sair correndo dali. 
Essa é sempre a melhor estratégia para vencer o pecado (como fez José na casa de Potifar, em Gn 39). O problema é 
que não corremos e por isso continua o processo da tentação.

Se não cortamos logo, o próximo estágio é o desejo. O diabo segue insinuando sobre a delicia da pizza e começamos 
a desejá-la e pensar no quanto queremos aquela pizza. Ainda não pecamos, apesar de estar muito mais perigoso e 
de faltar pouco para cairmos, ainda é só tentação. O desejo se torna pecado quando olhamos e dizemos: “vou comer 
esta pizza!”. Andamos em direção à pizza com a intenção de comê-la, e mesmo que no caminho apareça um irmão e 
fiquemos constrangidos em continuar a fazer o que pretendíamos, já pecamos, pois tínhamos a intenção de comer a 
pizza. Se houver intenção, já houve pecado.

Para Deus o que vale é a intenção do coração. Se alguém saiu de casa para matar alguém, e não matou porque não 
encontrou a vítima, para Deus já assassinou. Se saiu de casa para ir a um motel com alguém, mas furou o pneu do carro, 
para Deus, já pecou. Deus olha a intenção. É disto que Jesus está falando no Sermão do Monte: não se brinca com o 
pecado; Deus o leva muito a sério, porque nos ama, tem outro propósito pra nossas vidas do que andarmos por aí nos 
maculando e machucando com o pecado, e deseja que sejamos como Ele é, para nossa própria felicidade.

2. PRECISAMOS SER RADICAIS COM O PECADO

Jesus usa uma ilustração muito forte para mostrar o quanto devemos ser radicais com aquilo que nos leva a pecar. 
Claro que Ele não quer que nos mutilemos, mas está afirmando que precisamos pagar o preço para a nossa santidade 
e pureza. Se um amigo me faz sempre pecar, eu abandonarei tal amizade. Se a banca de revistas me faz pecar, não 
passarei mais por perto de uma. Se o namoro me faz pecar, eu terminarei o namoro, e assim por diante, porque é melhor 
ir para o céu sem aquele “amigo” ou sem namorado(a), do que ir pro inferno com ele. Seja lá o que esteja nos fazendo 
pecar, devemos cortar de nossa vida, pois não se brinca com o pecado.

Muitas vezes não rompemos um relacionamento que nos afasta de Deus porque tememos ofender as pessoas. Porém, 
convém mais agradar a Deus do que qualquer pessoa. Convém abrir mão de coisas preciosas para nós. Jesus está 
mostrando que o padrão do Reino dele é de santidade, de ser diferente do mundo, e isto exige um preço. Deus olha a 
intenção do nosso coração e não o exterior. É claro que a consumação do pecado muitas vezes traz consequências bem 
maiores, mas diante de Deus, basta a intenção.

É bom lembrarmos que sexo não é pecado. É um presente de Deus para o ser humano. O que é pecado é o sexo na 
hora errada com a pessoa errada. A Palavra do Senhor tem padrões para a vida sexual, que é pra ser vivida e muito bem 
desfrutada dentro do casamento, debaixo de uma aliança. Todo contato sexual produz uma marca na vida, na alma da 
pessoa. Cada homem que se aproxima de uma mulher, que a usa apenas para satisfazer seus desejos egoístas, produz 
marcas que ela talvez nunca assumirá para ninguém. Nenhuma mulher ou homem sai do ato sexual como entrou, pois 
vínculos espirituais são estabelecidos. Deus quer o melhor para nós e a vontade dele é pureza e santidade. Por isso, não 
adulteraremos!

3. A RESPEITO DO DIVÓRCIO

Precisamos enfatizar que, falando sobre como Ele leva a sério esta questão da nossa pureza sexual, Jesus deixa bem claro 
que o divórcio não é o padrão de Deus, nem é o que está em seu coração. Se a lei de Moisés estabelecia casos em que 
um homem poderia repudiar sua mulher, agora ele está dizendo que qualquer que separar- se de sua mulher, exceto 
em caso de relações sexuais ilícitas, comete adultério diante de Deus. O Senhor não homologa o divórcio. O casamento 
não é brincadeira. Jesus esclarece isto melhor no capitulo 19 de Mateus. Os judeus haviam desvirtuado tanto a lei de 
Deus que um homem podia se divorciar por motivos fúteis. Mas Jesus mostra a indissolubilidade do matrimônio. Por 
causa da dureza do coração das pessoas, a lei do Velho Testamento abria uma concessão. Mas agora, através do novo 
nascimento, Jesus estava nos dando um novo coração no lugar do de pedra. Mesmo quando há traição e adultério, ainda 
que seja permitido, a vontade de Deus não é o divórcio, mas o perdão. Com o novo coração, todos podem perdoar e 
serem perdoados.

O divórcio só é aceito se um dos cônjuges cometer adultério e não se arrepender, mas continuar na prática do 
pecado. Caso aja arrependimento, e o ofensor nunca mais fez aquilo de novo,  o princípio maior é o do perdão e 
da reconciliação (Lc 17.3-4; Mt 6.14,15). Se o cônjuge traído perdoar, mas o outro não mudar de comportamento, a 
separação pode acontecer. 
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Conclusão

Os filhos de Deus jamais deveriam se divorciar. Por isso, os solteiros devem ser muito cautelosos quando forem se casar, 
sem se deixarem levar por romantismos ou desejos fúteis, mas sempre buscar a escolha certa e debaixo da aprovação 
de Deus.

Jesus leva mesmo as coisas muito a sério. Ele não acha tudo bobagem, não acha que é tudo uma questãozinha 
menor. Até um pensamento impuro em nossa mente e coração Ele está vendo, está prestando atenção. Ele vê 
pensamentos impuros como adultério. Jesus leva o pecado a sério e aqueles que o amam também devem levar o 
pecado muito a sério.

Deus leva o pecado muito a sério porque nos ama, tem outro propósito pra nossas vidas do que andarmos por aí nos 
maculando e machucando com o pecado, e deseja que sejamos como Ele é, para nossa própria felicidade.


