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No Sermão do Monte, estamos estudando alguns princípios muito práticos e importantes que Jesus ensinou para nos 
mostrar como ele espera que seus discípulos sejam, já que nasceram de novo e são agora integrantes do seu Reino aqui 
na terra. Já vimos que ele diz que somos o sal da terra e a luz do mundo, que devemos ser mansos e corteses, sem dar 
lugar a ira e rancor e que devemos valorizar e buscar a pureza sexual. 

Agora, entramos num principio muito intrigante: a maneira como falamos. Vamos direto ler o texto bíblico:

Leitura Bíblica: Mateus 5.33-37

Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados: ‘Não jure falsamente mas cumpra os juramentos 
que você fez diante do Senhor’. Mas eu lhes digo: Não jurem de forma alguma: nem pelos céus, porque é o 
trono de Deus; nem pela terra, porque é o estrado de seus pés; nem por Jerusalém, porque é a cidade do 
grande Rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo. 
Seja o seu ‘sim’, ‘sim’, e o seu ‘não’, ‘não’; o que passar disso vem do Maligno.

A questão que se levanta na leitura de Mateus 5 é por que de Jesus decidiu incluir no seu padrão do que seja um crente 
verdadeiro, um seguidor padrão de seu reino, uma questão tão trivial, ou aparentemente simples e de menor importância 
como a maneira como falamos? E por que entrar na questão do juramento. Seria isso tão importante para ele?

A resposta é que tudo que o crente faz é importantíssimo, em face do que ele é e por causa do efeito que ele exerce 
sobre as pessoas. Nosso testemunho pode levar uma pessoa para Deus ou afastá-la dEle. Talvez não percebamos 
isso, mas a partir do dia em que nos convertemos, todos estão nos observando e por isso, até o jeito como falamos é 
importante para Jesus e pode falar muito daquilo que somos na verdade do nosso íntimo.

Mas parece que para a maioria não é bem assim. Veja os relatos a seguir:

“Dois pesquisadores americanos entrevistaram milhares de pessoas e publicaram suas descobertas no livro “O 
dia em que a América disse a verdade”. A pesquisa revelou que 91% dos entrevistados disseram que mentem 
com frequência; 86% disseram que mentem para os pais regularmente; 75% disseram que mentem para os 
amigos; 69% disseram que mentem para os cônjuges e 50% disseram que mentem no trabalho”

“Um agência de propaganda fez uma pesquisa para saber sobre o que as pessoas mais mentem. Em primeiro 
lugar, mentem sobre seu próprio peso. Em segundo lugar, a renda, e em terceiro lugar, a idade. Mas o mais 
intrigante na pesquisa foi o fato de a maioria afirmar que não se importa com a mentira. É algo aceitável e 
comum nos dias de hoje”.

Perguntas: 

1. O que vocês acham destas pesquisas? Está exagerada ou é assim mesmo?
2. Jesus diz que nossa palavra deve ser ‘sim’, ‘sim’, e ‘não’, ‘não’; e que o que passar disso vem do Maligno. 
O que Ele quer dizer com isso?
3. Como isto se aplica a realidade da vida? Dá pra não mentir?

Certamente o que Jesus está abordando neste texto é a questão da mentira. E se está bem no âmago do Sermão do 
Monte, é porque esta é uma questão importante para Deus e Seu Reino. 

Porque a mentira se tornou tão comum, tornou-se necessário o juramento. As pessoas juram como forma de tentar dar 
credibilidade ao que estão dizendo. O fato de ter que acompanhar uma afirmação com uma frase do tipo “eu juro por 
tudo que há de mais sagrado”, ou “eu juro pela vida da minha mãe”, ou ainda “eu juro por Deus”, somente mostra que a 
palavra da gente não é digna de confiança. No fundo, o juramento é uma forma de confissão da desonestidade reinante 
nos relacionamentos. A simples palavra dada parece que não tem mais peso nem valor. 
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Por isso, Jesus ordena não jurarmos, mas simplesmente falarmos sempre a verdade e assim seremos pessoas de 
credibilidade. Novamente Jesus está se opondo ao ensino dos fariseus. Eles haviam, com o tempo, reduzido tanto esta 
questão do falar, que no legalismo deles, o que não podia acontecer era apenas o crime de perjúrio, ou seja, fazer um 
juramento falso. A mentirinha, a falsidade, o falar duvidoso era aceito como normal. Mas Jesus intervém neste ensino 
falso e diz para não jurarmos de jeito nenhum e que nossa palavra seja sempre a verdade pura e simples: se é “sim” é 
sim; se é “não”, é não. 

Pergunta: mas será que todo juramento é pecado?

Claro que ele não está generalizando para toda e qualquer forma de juramento. No casamento, por exemplo, quando 
os noivos estão diante da igreja fazendo uma aliança, eles fazem um juramento, ou votos de amor e fidelidade. Isto é 
feito para mostrar a seriedade e solenidade do casamento, e isto não é algo errado, pelo contrário. Ou numa formatura, 
quando as pessoas levantam a mão e fazem o juramento profissional, não há nada de pecaminoso nisso. Jesus não quis 
proibir totalmente os juramentos, mas ele deve ser usado apenas em situações públicas e solenes.

A vontade de Deus, revelado aqui por Jesus, é que não juremos ou façamos votos à vontade, mas, se o fizermos, não 
nas conversas do dia a dia, mas em momentos de decisão e posicionamentos solenes, que os cumpramos à risca, como 
nos ensina a Palavra de Deus. Veja os textos bíblicos:

“Quando um homem fizer um voto ao Senhor ou um juramento que o obrigar a algum compromisso, não 
poderá quebrar a sua palavra, mas terá que cumprir tudo o que disse”. (Números 30.2)

“Se um de vocês fizer um voto ao Senhor, o seu Deus, não demore a cumpri-lo, pois o Senhor, o seu Deus, 
certamente lhe pedirá contas, e você será culpado de pecado se não o cumprir” (Dt 23.21)

Se fizer um voto, empenhando a palavra, este voto tem que ser cumprido. O voto matrimonial, a ética profissional e toda 
promessa e compromisso são para ser cumpridos, mesmo quando sair prejudicado (leiam juntos o Salmo 15, e vejam a 
importância da palavra e como Deus valoriza o que a mantém ainda que com perdas pessoais – verso 4). Empenhou a 
palavra num negócio, por exemplo, tem que cumprir como falou. Assumiu que vai, então deve ir e no horário combinado. 
Assim Deus espera que façamos, e assim daremos testemunho de que somos mesmo crentes e parecidos com Deus, 
que sempre cumpre suas promessas. Assim, com uma falar verdadeiro, teremos credibilidade e seremos luz do mundo 
e sal da terra.

Pergunta: Quais seriam os grandes problemas da mentira?

Jesus afirmou categoricamente que o diabo é mentiroso e o pai da mentira (João 8.44). Antes mentíamos, porque 
éramos perdidos e escravos do diabo. Mas agora, somos cidadãos do reino de Deus e não podemos mais ter a mentira 
como hábito em nossa vida. Ela não faz mais parte dos nossos relacionamentos. Em Efésios 4.17-32, Paulo ensina 
sobre a nova vida de um filho da Luz, e no verso 25 diz: “Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e 
falar a verdade com seu próximo, pois somos membros de um mesmo corpo.” Somos crentes e agora somos sinceros 
e honestos. Nossa palavra é simples: é sim, sim, não, não. Não damos mais lugar ao maligno em nossa vida através da 
mentira. Um dos grandes problemas da mentira é que ela abre lugar para o diabo em nossa vida.

Outro grande problema é que por causa da leviandade dos juramentos, das mentiras e dos exageros, nossas palavras, 
afirmações e promessas vão perdendo o valor com o tempo. Essa é a causa porque muitos não têm autoridade espiritual. 
Nossa autoridade está baseada em nossa comunhão com Deus, nossa vida de oração, mas está muito mais baseada 
em nossa retidão e veracidade. Se formos pessoas que quando dizem sim é sim mesmo, as pessoas e até o diabo nos 
respeitarão, mas se o nosso sim for talvez ou mais ou menos, perdemos a autoridade por incoerência.

Além disso, se somos mesmo crentes, o Espírito Santo habita em nós, devemos sempre lembrar que Ele vê e ouve tudo 
– cada exagero, cada mentira. Ele ouve e fica ofendido e triste, porque Ele é “o Espírito da verdade” (João 14.17) e nEle 
jamais houve ou haverá qualquer inverdade. Nosso alvo é sermos como Jesus e sobre Ele lemos  que “Ele não cometeu 
pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca” (1 Pe 2.22). 

Pergunta: Mas será que podemos mesmo parar de falar mentiras tão comuns e aceitas hoje em dia? 

O texto que já citamos de Efésios 4.17-32 fala exatamente do novo estilo de vida que recebemos com o novo nascimento. 
Recebemos o seu perdão, recebemos a sua natureza, recebemos o seu Espírito, portanto, podemos decidir que da nossa 
boca não sairá mais qualquer engano ou mentira, mas seremos firmados na verdade. É possível, é a vontade de Jesus 
para nós e é para o nosso próprio bem e felicidade. Para isto, o verso 22 fala que devemos nos despir do velho homem 
e nos revestir do novo homem, gerado para ser semelhante a Deus. As expressões “despir” e “vestir”, numa analogia ao 
ato de trocar de roupa, fala de uma atitude a tomar. Simplesmente assumir que não vou mais falar inverdades, maldades 
ou exageros. E um novo hábito vai surgir com a prática e a ajuda de Deus.
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Vejam alguns textos bíblicos sobre a importância do falar: 

• Os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante (Pv 12.19)
• O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade (Pv 12.22)
• Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando (Pv 13.3)
• O falar amável é arvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito (Pv 15.4)
• A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte; os que gostam de usá-la comerão do seu fruto (Pv 18.21)
• A boa reputação vale mais que grandes riquezas; desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro (Pv 22.1)
• Quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade (1 Pe 3.10)

• Jesus ensina que uma das maiores marcas de um discípulo é que ele fala simples e direto, e fala sempre a verdade. 
O mundo mente como hábito e nem sente mais vergonha de fazê-lo. Tornou-se aceito e até esperado. Mas nós somos 
diferentes e falamos a verdade.
• Não podemos jurar de modo algum. De forma simples e direta, devemos falar a verdade e assim seremos pessoas de 
grande credibilidade, com autoridade espiritual e muito abençoadas por Deus.
• A transformação gerada pela conversão é tão poderosa, que podemos sim parar de mentir. Basta assumir novos hábitos 
no falar, lembrando sempre que tudo o que fazemos, falamos e que nos acontece, acontece na presença do Senhor, que 
vive em nós. Devemos agradá-lo e desejar ser semelhantes a Ele.

• Que tal lermos o livro de Provérbios em nosso momento devocional diário e marcarmos todos os versículos sobre a 
questão do uso da língua. São muitas referências que poderão encher nosso coração e a nossa mente com um novo 
padrão para nosso falar. 

• Os membros desta célula têm filhos pequenos que ficam em casa durante a reunião? Já discutiram como abrirão uma 
célula de crianças para elas? Se não o fizeram, que tal começarem a se preparar para isto? Encontrem uma maneira 
de liderar a reunião deles, busquem um treinamento para quem vai liderar e desfrutem da benção maravilhosa de ter 
as crianças crescendo no conhecimento e relacionamento com Jesus Cristo juntos com vocês.

• Convide os membros da célula para vir adorar e celebrar Jesus conosco todos os domingos, quintas e sábados, em 
um de nossos maravilhosos cultos de celebração. Isto é fundamental para a vida espiritual do crente.
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