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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. Na última lição estudamos sobre a importância das nossas palavras e de se falar somente a verdade.

Hoje vamos entrar num aspecto dos nossos relacionamentos. O texto que vamos estudar sempre despertou imensa 
admiração de muitas pessoas, pelo ensino radical de Jesus sobre o amor, mas, ao mesmo tempo, tem gerado muito 
mal entendido e levado muitos a se afastarem de Deus, por entenderem que não seriam jamais capazes de praticá-lo. 

Leitura Bíblica: Mateus 5.38-48

Vocês ouviram o que foi dito: ‘Olho por olho e dente por dente’.  Mas eu lhes digo: Não resistam ao perverso. Se alguém o ferir 
na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. 
Se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha vá com ele duas. Dê a quem lhe pede, e não volte as costas àquele que 
deseja pedir-lhe algo emprestado. “Vocês ouviram o que foi dito: ‘Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo’. Mas eu lhes digo: 
Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos 
céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles 
que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso! E se saudarem apenas os seus irmãos, o que 
estarão fazendo de mais? Até os pagãos fazem isso! Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai celestial de vocês.

Vamos começar com uma pergunta: por que Deus mesmo, em sua lei, estabeleceu o princípio do “olho por olho, e dente 
por dente” (que está em Ex 21.24; Lv 24.20 e Dt 19.21)?

Precisamos lembrar que o Deus da graça é também o autor da lei. Por amor e proteção ao ser humano, Deus estabeleceu 
este princípio para controlar os excessos e estabelecer limites para a ira, a violência e o revide. Infelizmente, todos 
nós entendemos muito bem de revide e violência, porque basta uma pequena ofensa para gerar uma reação muitas 
vezes desproporcional. No âmago da natureza humana encontra-se esta tendência para a ira, cólera e retaliação. E para 
controlar esta tendência e reduzir seus danos mortais, estabelecendo certa ordem na sociedade, Deus estabeleceu 
princípios como este para reprimir e impor limites ao mal e ao pecado. Assim, se um homem chegasse a cegar ou 
então viesse a arrancar um dente de alguém, não deveria perder a vida por isso. A vítima só tinha o direito de exigir 
um castigo equivalente à ofensa, sem jamais excedê-la. É o princípio da justiça presente em toda a lei do Velho 
Testamento, porque Deus é justo.

Mas Jesus apresentou um ensino superior: “Mas eu lhes digo: Não resistam ao perverso”, e acrescentou exemplos 
práticos de como agir (bofetada, processos, trabalho forçado, dar a quem pede). Talvez não exista outra passagem bíblica 
que tenha gerado tanta discussão e mal entendidos, por isso, muito rapidamente, devemos lembrar que:

1. Jesus não está defendendo o pacifismo tolo, do tipo “se não é para resistir ao perverso, então não deveria 
haver força policial ou exército em nossa sociedade cristã”. Ou não deveríamos requerer justiça em qualquer 
demanda na sociedade. Não é disso que Ele está falando, pois não veio revogar a lei, mas ampliá-la.
2. Estes princípios não se destinam às nações ou ao mundo em geral. Mas foi dado aos crentes, como se 
Jesus estivesse nos dizendo: “É dessa maneira que vocês devem viver”.
3. Jesus jamais pediu ao homem natural, que é marionete do pecado e de satanás, que viva uma vida dotada 
de lindas virtudes, pois o não crente simplesmente não é capaz de agir assim. Só gente nascida de novo e 
transformada pode viver desse modo. Solicitar a um homem que não nasceu de novo que viva assim seria o 
mesmo que dizer que alguém pode justificar-se pelas obras e pelos seus próprios esforços.
4. Existem lei e justiça na sociedade exatamente para manter a ordem e controlar os excessos e devemos 
apoiar quem trabalha nesta área porque são instituídos por Deus (Rm 13.1). Por força do egoísmo natural do 
homem sem Deus, revide, vingança e violência tem se tornado um padrão normal e resultado numa escalada 
sem precedentes de violência em todos os níveis da sociedade. A impunidade é condenada por Deus e os 
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que praticam o mal devem temer, porque devem pagar na mesma medida de seu crime. Ações de vingança 
e esquadrões da morte são inaceitáveis e criminosos, pois fazem “justiça” com as próprias mãos, excedendo 
a punição que era devida.

Pergunta: Então, como se aplica em nossa vida o ensino de Jesus para não resistirmos ao perverso? 

O ensino de Jesus nesta passagem diz respeito ao comportamento do crente no tocante aos seus relacionamentos 
pessoais. E, no nível mais profundo, como é sempre o objetivo do Sermão do Monte, Jesus está considerado nossa 
relação conosco mesmo. Jesus pede que cada um de nós encare a si mesmo e nosso natural egoísmo. Por exemplo, 
quando Ele inclui junto com agressões e demandas o dever de emprestar a quem nos pede (verso 42), isto demonstra 
que Ele está mesmo interessado é em lidar com o nosso “eu” e com nossa atitude interior:

1. Tratar o espírito de autodefesa que aflora quando alguém me faz alguma injustiça; Por que isto acontece?
2. Tenho que aprender a lidar com esse desejo de vingança e de retaliação, herança do velho homem; por 
que ainda me sinto assim?
3. E, principalmente, por que resisto e sofro quando alguém me pede emprestado? Jesus está querendo 
desmascarar o nosso interior egoísta, que aparece quando sou atacado ou quando alguma posse “minha” me 
é subtraída. Quando alguém nos pede emprestado, a reação instintiva é “por que eu deveria desfazer-me de 
minhas possessões e empobrecer?”
4. A questão central que Jesus enfatiza é: o próprio “eu” ocupa o primeiro lugar em nossa vida o tempo 
todo. Jesus está querendo que percebamos que se queremos ser seus discípulos autênticos, então teremos 
que fazer morrer o próprio “eu”. Ele está ensinando que se alguém quer ser seu discípulo, então negue-se a 
si mesmo, aos seus direitos pessoais, tome a Sua cruz e o siga em seu estilo de amor radical, perdoador e 
doador.

Em Romanos 12.17-21 Paulo nos ajuda a entender o que Jesus queria realmente ensinar:

Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver 
em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: “Minha é a vingança; eu 
retribuirei” diz o Senhor. Ao contrário: “Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer; se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo 
isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele”. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem.

Um discípulo de Jesus, que deve ser conhecido por demonstrar um amor semelhante ao de Jesus, não paga o mal com 
o mal. Pagar o bem com o mal é maligno. Pagar o bem com outro bem é apenas humano, mas pagar o mal com o bem 
é divino, e somente os filhos de Deus são capazes de fazê-lo. Quando agimos com este nível de nobreza, Paulo diz que 
estamos amontoando brasas vivas na cabeça de nosso inimigo. Isto significa que uma atitude tão inesperada e incomum 
levará nosso agressor a uma forte reflexão, um grande incômodo e desconforto em sua consciência e à vitória do bem 
sobre o mal.

Este tipo de comportamento é uma marca de um verdadeiro discípulo porque é impossível agir assim apenas através do 
esforço humano. Somente quem nasceu de novo e tem a vida e o poder de Deus em seu coração é capaz de observar 
este padrão de relacionamento de Jesus. Somos chamados a seguir o seu exemplo:

Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus 
passos. “Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca.” Quando insultado, não revidava; 
quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. (1Pedro 2.21-23)

• Estamos no mundo para fazer diferença. Se agirmos como todos agem, lutando e brigando por nossos 
direitos, nunca abrindo mão deles em nome da paz e da reconciliação, não seremos sal nem luz do 
mundo, e não mostraremos ao mundo a obra transformadora que Jesus fez em nós e pode fazer em 
todos ao nosso redor. Somente o amor radical quebra os ciclos de violência e agressividade dentro 
da casa da gente e em todos os nossos campos de relacionamento humano. Somente o amor radical 
revela ao mundo que somos discípulos de Jesus (João 13.35). E ao mesmo tempo, são estas situações 
de bofetada, injustiça e demandas contra nós que nos permitem tratar com nosso egoísmo e nos fazer 
crescer na comunhão com Deus e na nossa estatura como pessoas regeneradas, maduras e diferentes. 

• Os quatro exemplos de Jesus tocam em nosso sentimento de justiça e vingança. Existe um espírito 
de justiça que nos impede de perdoar um agressor, mas a vontade de Deus é que não sejamos 
apegados a nada, nem ao dinheiro, nem aos bens e nem àquilo que consideramos ser o mais certo. 

Conclusão
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• Os pais da igreja primitiva enxergavam nesse texto de Mateus 5.38-48 nove degraus da paciência e do 
autocontrole:

1. Não tomar qualquer iniciativa má ou perversa;
2. Não se vingar do mal;
3. Ficar quieto;
4. Sofrer a injustiça;
5. Conceder ao malfeitor mais do que a lei exige
6. Não odiá-lo;
7. Antes, amá-lo;
8. Fazer o bem;
9. Orar a Deus em benefício de quem nos ofende. 

• O desafio final de Jesus é para sermos perfeitos como o nosso Pai Celeste. Se somos filhos e temos a 
mesma natureza do Pai, isso se torna possível. Claro que, pelo contexto, entendemos que ser perfeito não 
significa não cometer erros e pecados, e sim ter a prática tão elevada de amor como algo real em nossa vida. 
Retribuir o bem com o mal é maligno; retribuir o bem com o bem é humano, mas retribuir o mal com o bem 
é divino. Esse é o nosso padrão e o nosso desafio. Assim, vamos transformar a nós mesmo desde o mais 
íntimo de nosso coração e vamos mudar o mundo.


