
Luiz Sayão

MATEUS 5

JESUS E A LEI



17 “Não pensem que vim abolir a Lei ou 

os Profetas; não vim abolir, mas cumprir. 
18 Digo-lhes a verdade: Enquanto 

existirem céus e terra, de forma alguma 

desaparecerá da Lei a menor letra ou o 

menor traço, até que tudo se cumpra. 



19 Todo aquele que desobedecer a um 

desses mandamentos, ainda que dos 

menores, e ensinar os outros a fazerem 

o mesmo, será chamado menor no Reino 

dos céus; mas todo aquele que praticar 

e ensinar estes mandamentos será 

chamado grande no Reino dos céus.



20 Pois eu lhes digo que se a 

justiça de vocês não for muito 

superior à dos fariseus e 

mestres da lei, de modo nenhum 

entrarão no Reino dos céus.



JESUS: O NOVO MOISÉS.



O súdito do Reino é o cidadão da justiça.

Jesus fala que a justiça, já duas vezes 

mencionada, e da qual os seus discípulos têm 

fome (v. 6) e por cuja causa eles sofrem (v, 10), é 

correspondente à Lei de Deus revelada.

Havia a ideia errada de Jesus se opunha a 

Moisés: Portanto, era natural que muitos 

perguntassem que relação havia entre a sua 

autoridade e a autoridade da lei de Moisés.



1. A JUSTIÇA DO REINO 

TEM COMO REFERÊNCIA 

A LEI DE DEUS.

LEI REVELADA A MOISÉS.



17 “Não pensem que vim abolir a Lei ou 

os Profetas; não vim abolir, mas cumprir. 
18 Digo-lhes a verdade: Enquanto 

existirem céus e terra, de forma alguma 

desaparecerá da Lei a menor letra ou o 

menor traço, até que tudo se cumpra. 



2. A LEI NÃO É ABOLIDA.

JESUS VEM CUMPRIR A LEI.

JESUS NOS DÁ O SENTIDO DA LEI.



O CUMPRIMENTO DA LEI



CUMPRIR A LEI

O verbo traduzido por “cumprir” (plerosai) tem o sentido literal 

de “encher” e indica que Jesus não está revogando a Lei, mas 

faz uma exposição correta dela e assim a cumpre. Ele rejeita a 

interpretação superficial da lei, dos escribas e a interpreta 

corretamente. O propósito não é mudar a Lei, nem anulá-la, 

mas “revelar a profundidade do seu significado”. Jesus afirma 

a permanência da Lei até que seja cumprida (v. 18); e exige-se 

a obediência à lei dos cidadãos do Reino de Deus (v. 19, 20).



A LEI PERMANECE



3. POR QUE A ÊNFASE NA LEI?

CONTRA O QUE JESUS FALA?



19 Todo aquele que desobedecer a um 

desses mandamentos, ainda que dos 

menores, e ensinar os outros a fazerem 

o mesmo, será chamado menor no Reino 

dos céus; mas todo aquele que praticar 

e ensinar estes mandamentos será 

chamado grande no Reino dos céus.



O “JEITINHO” DA TRADIÇÃO

Os fariseus contentavam-se com uma obediência 

externa e formal à Lei. Era a conformidade rígida 

à letra da Lei, sem dar atenção à intenção das 

palavras. Jesus nos ensina que as exigências de 

Deus são muito mais radicais. A justiça que 

agrada a Deus é uma justiça interna, de mente e 

de coração e alcança nossas motivações.



JESUS REJEITA A TRADIÇÃO RELIGIOSA E NÃO A LEI



ONDE ESTÁ ENTÃO O 

PROBLEMA DA LEI?

POR QUE O NT 

PARECE CRITICÁ-LA?



A LEI EM GÁLATAS 5

2 Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo: Caso se 

deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá.
3 De novo declaro a todo homem que se deixa 

circuncidar que está obrigado a cumprir toda a lei.
4 Vocês, que procuram ser justificados pela lei, 

separaram-se de Cristo; caíram da graça.



A LEI CONFORME ROMANOS 7

7 Que diremos então? A Lei é pecado? De maneira nenhuma! 
De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da 
Lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça, se a Lei 
não dissesse: “Não cobiçarás”. 8 Mas o pecado, aproveitando a 
oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo 
tipo de desejo cobiçoso. Pois, sem a Lei, o pecado está morto. 
9 Antes eu vivia sem a Lei, mas quando o mandamento veio, o 
pecado reviveu, e eu morri. 10 Descobri que o próprio manda-
mento, destinado a produzir vida, na verdade produziu morte. 
11 Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo man-
damento, enganou-me e por meio do mandamento me matou.



A LEI CONFORME ROMANOS 7

12 De fato a Lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. 
13 E então, o que é bom se tornou em morte para mim? De 
maneira nenhuma! Mas, para que o pecado se mostrasse como 
pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, 
de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse 
extremamente pecaminoso.



Não há nenhum 

problema na lei de 

Deus no Antigo 

Testamento.

Veja o ensino de Paulo 

em Romanos 7



CONFORME PAULO (Rm e Gl) 

E HEBREUS

A LEI NÃO PODE JUSTIFICAR NEM SALVAR

A LEI CERIMONIAL NÃO É EXIGIDA DOS GENTIOS

A LEI CERIMONIAL CUMPRIU-SE EM CRISTO

NÃO ESTAMOS DEBAIXO DA LEI E SIM DA GRAÇA





4. O QUE JESUS ESPERA

DOS SÚDITOS DO REINO?

COMO FICA A QUESTÃO DA LEI?



20 Pois eu lhes digo que se a 

justiça de vocês não for muito 

superior à dos fariseus e 

mestres da lei, de modo nenhum 

entrarão no Reino dos céus.



ELES DEVEM MOSTRAR A JUSTIÇA DA LEI 

É a obediência profunda, a justiça que vem do coração e que 

só é possível naqueles em quem o Espírito habita. É por isso 

que a entrada no Reino é impossível sem a justiça superior à 

dos fariseus. Essa justiça é evidência da verdadeira fé.

NOVA ALIANÇA

2 Coríntios 3.3 – Leis em tábuas de carne

Hebreus 8.10 – Leis na mente e no coração

Romanos 13.8 – Amar o próximo é cumprir a Lei



HEBREUS 8.6-10

Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao 

deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é 

superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores.

Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria 

necessário procurar lugar para outra.

Deus, porém, achou o povo em falta e disse: "Estão chegando 

os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com 

a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá.

Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados 

quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito; visto que eles 

não permaneceram fiéis à minha aliança, eu me afastei deles", 

diz o Senhor.



HEBREUS 8.6-10

"Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois 

daqueles dias", declara o Senhor. "Porei minhas leis em suas 

mentes e as escreverei em seus corações. Serei o Deus deles, 

e eles serão o meu povo.

Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, 

dizendo: ‘Conheça ao Senhor’, porque todos eles me 

conhecerão, desde o menor até o maior.

Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais 

dos seus pecados".

Chamando "nova" esta aliança, ele tornou antiquada a 

primeira; e o que se torna antiquado e envelhecido, está a 

ponto de desaparecer.



21 “Vocês ouviram o que foi dito aos seus

antepassados: ‘Não matarás’, e ‘quem matar

estará sujeito a julgamento’. 22 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. 23 “Portanto, se você estiver apresen-

tando sua oferta diante do altar e ali se lem-

brar de que seu irmão tem algo contra você,



24 deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá

primeiro reconciliar-se com seu irmão; depois

volte e apresente sua oferta. 25 “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. 26 Eu lhe garanto que você

não sairá de lá enquanto não pagar o último

centavo.



Nas seis antíteses (vocês ouviram), o que Jesus contradizia

não eram as Escrituras, mas a tradição; não a palavra de

Deus que "liam", mas a instrução oral dada "aos antigos" e

que eles também tinham "ouvido", uma vez que os escribas

continuavam ensinando-a nas sinagogas. O que os escribas

e fariseus estavam fazendo, a fim de tornar a obediência mais

fácil, era restringir os mandamentos e esticar as permissões

da lei. Tornavam as exigências da lei menos exigentes e as

permissões da lei mais permissivas. Jesus inverteu as duas

tendências. Insistiu que fossem aceitas todas as implicações

dos mandamentos de Deus sem a imposição de quaisquer

limites artificiais, enquanto que os limites que Deus

estabelecera às suas permissões também deviam ser aceitos

e não arbitrariamente ampliados.



O PRIMEIRO EXEMPLO PRÁTICO É O “NÃO MATARÁS”

Não matarás é melhor expresso: "Não cometerás

homicídio“.

Os escribas e fariseus procuravam restringir a aplicação

do sexto mandamento apenas ao ato do homicídio, isto é,

ao derramamento de sangue humano. Se pudessem

esquivar-se disso, achavam que tinham obedecido ao

mandamento. E era isso que os rabinos ensinavam. Mas

Jesus discordou deles. A verdadeira aplicação da

proibição era muito mais ampla: incluía pensamentos e

palavras, além de atos; ira e insulto, além do homicídio.



IRA E INSULTO SÃO HOMICÍDIO

POR QUE?

Racá e Louco: Como alguns estudiosos sugerem,

more (louco) pode se referir a uma palavra hebraica

que significa "rebelde", "apóstata“. Neste caso,

Tasker propõe: “Quem diz a seu irmão que este está

condenado ao inferno, está ele mesmo em perigo de

ir para o inferno.”



O PECADO FAZ DO 
IRMÃO UM INIMIGO

CRIAR INIMIGOS É UMA 
INDÚSTRIA DO MAL

O PROBLEMA É UM DOS 
MAIS GRAVES

O MAL DESTE MUNDO 
TEM QUE PARAR EM MIM
A GRAÇA DO REINO É O 

FIM DO INIMIGO
O AMOR VENCE!



ADULTÉRIO

E

DIVÓRCIO



27 “Vocês ouviram o que foi dito: ‘Não

adulterarás’. 28 Mas eu lhes digo: Qualquer que

olhar para uma mulher para desejá-la, já

cometeu adultério com ela no seu coração. 29 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.
30 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.

Mateus 5.27-32



31 “Foi dito: ‘Aquele que se divorciar de sua

mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio’.
32 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.

Mateus 5.27-32 



JESUS EM CONTRASTE COM OS RELIGIOSOS

Jesus ensinou diferente. Ele estendeu as implicações da

proibição divina. Afirmou que o verdadeiro significado da

ordem divina era bem mais amplo do que á mera proibição

de atos de imoralidade sexual. Assim como a proibição do

homicídio incluía o ódio no coração e a palavra de insulto,

a proibição do adultério incluía o olhar cheio de cobiça e a

imaginação pecaminosa. Podemos cometer assassinato

com palavras; podemos cometer adultério em o coração.

Na verdade, (v. 28) qualquer que olhar para uma mulher

com intenção impura, no coração já adulterou com ela.

JESUS EXIGE MUITO MAIS DO QUE OS LEGALISTAS



A ordem de desfazer-se dos olhos, das mãos e

dos pés que causam problemas é um exemplo do

uso dramático que Jesus fazia das figuras de

linguagem. Ele não pretendia a automutilação

literal física, mas uma abnegação moral sem

concessões. Não mutilação, mas mortificação, é

o caminho da santidade que ele ensinou; e

"mortificação" ou "tomar a cruz" para seguir a

Cristo significa rejeitar as práticas do pecado

com tal resolução que devemos morrer para elas.



O que é isso na prática? "Se o olho o faz pecar porque a

tentação chega através dos olhos (aquilo que você vê),

então arranque os olhos. Isto é, não olhe! Comporte-se

como se você realmente tivesse arrancado os olhos e os

tivesse jogado fora, e estivesse agora cego e sem poder ver

aquilo que antes o levava a pecar. Repito, se a sua mão ou

o seu pé o fazem pecar, porque a tentação chega através

das mãos (coisas que você faz) ou de seus pés (lugares

onde você vai), então corte-os fora. Isto é: não faça! Não vá!

Comporte-se como se na realidade você tivesse cortado e

jogado fora os pés e as mãos, e estivesse agora aleijado e

sem poder fazer as coisas ou visitar os lugares que antes o

levavam a pecar." Este é o significado de "mortificação".



Uma gata de maiô



E O DIVÓRCIO?



31 “Foi dito: ‘Aquele que se divorciar de

sua mulher deverá dar-lhe certidão de

divórcio’. 32 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.

MATEUS 5.31-32



7 Perguntaram eles: “Então, por que Moisés mandou dar

uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora?”

8 Jesus respondeu: “Moisés permitiu que vocês se

divorciassem de suas mulheres por causa da dureza de

coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio.
9 Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua

mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com

outra mulher, estará cometendo adultério”.

MATEUS 19.7-8



Então o SENHOR Deus declarou: “Não é bom que o homem esteja só; farei 

para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda”. . . Todavia não se 

encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondes-

se. Então o SENHOR Deus fez o homem cair em profundo sono e, 

equanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com 

carne. Com a costela que havia tirado do homem, o SENHOR Deus fez 

uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: “Esta, sim, é osso 

dos meus ossos e carne da minha carne! Ela será chamada mulher, 

porque do homem foi tirada”. Por essa razão, o homem deixará pai e 

mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne.

Gênesis 2.18-24: 

O Casamento na Criação



• O casamento envolve o elemento divino 

e humano.

• Apesar de sua importância e valor, o 

casamento não é eterno (Mt 22.24ss).

• O casamento é para toda a vida, mas 

não é indissolúvel no sentido absoluto. 

• O casamento implica num contrato legal 

entre as partes. É uma “aliança”.

• As mulheres não eram tratadas de modo 

igual aos homens nesta questão no AT.

FATOS IMPORTANTES



O termo hebraico “dabaq”, traduzido por se

unirá significa “grudar”, “colar”, “apegar-se”,

sugerindo que toda separação é traumática.

A palavra traduzida por “ajudadora” em Gn 2

não implica em inferioridade. O adjetivo

“idônea” (?), que na NVI é traduzido por “que

lhe corresponda”, tem o sentido de

complementação no original.

A expressão “uma só carne” não tem sentido

apenas físico. Seu significado abrange o

aspecto psicológico e pessoal.



FATOS SOBRE O DIVÓRCIO NO NT

O Divórcio era comum e fácil.

Jesus põe o homem e a mulher em pé de igualdade. Entre os judeus

nenhuma mulher podia divorciar-se do marido.

O texto de Mt 5 anuncia a ética do Reino, questiona o literalismo da

época e fala do espírito da lei e do ideal de Deus.

A poligamia ainda era tolerada pelos judeus, pois o AT nunca a

condenou.

O pecado no divórcio está relacionado com quem quebra os votos

do casamento.

A certidão de casamento dada pelo marido trazia uma frase que

permitia à mulher um novo casamento.



FATOS SOBRE O DIVÓRCIO NO NT

Havia uma discussão entre os rabinos sobre o tema. A questão

era a interpretação de Hillel e de Shamai. Hillel aceitava o

divórcio por “qualquer motivo”, Shamai somente por “algo

indecente”. Jesus posiciona-se do lado de Shamai.

Jesus mostra que Deus está mais interessado no casamento do

que no divórcio. Sua postura é que o casamento é monogâmico

e deve durar toda a vida.

Jesus corrige o “mandou” dos fariseus com o termo “permitiu”.

“Dureza de coração” tem sentido de obstinação. É o pecado que

leva alguém a quebrar os votos do casamento.



FATOS SOBRE O DIVÓRCIO NO NT

Jesus corrige a teologia farisaica, afirmando que a base

teológica correta é “o princípio” e não “Moisés”. Aqui vemos o

ideal cristão de restauração de todas as coisas conforme o

princípio.

Como os judeus aceitavam a poligamia, especialmente no caso

da escola de Hillel, o homem só adulterava se tomasse a mulher

de outro homem.

A postura de Jesus protege a mulher injustamente “despedida”.

Jesus está afirmando que um divórcio não válido implica em

adultério.

O foco de Jesus é proteger a mulher desamparada.



O divórcio não é plano de Deus

O divórcio sempre é um desastre e 

traumático

Divórcio sem motivo é pecado

Deve-se evitar o divórcio e praticar o 

perdão

O divórcio é permitido no caso de porneia

O divórcio permitido incluía o direito ao 

novo casamento

Há esperança para um divorciado (Jo 4 –

mulher samaritana)

Deve-se observar o nível de 

responsabilidade da pessoa



POR QUE A PERMISSÃO?

• O divórcio era permitido em caso 

de porneia.

• Isso geralmente aplica-se ao caso de 

adultério.

• Porneia rompe o voto de fidelidade 

do próprio casamento.

• O divórcio é um remédio amargo 

aplicado para que alguém não viva 

em poligamia, dividindo o cônjuge 

com outro.



Até onde pode 

ir a porneia?
1. Práticas homos-

sexuais do cônjuge.

2. Insistência no 

adultério.

3. Pedofilia e 

perversões sexuais.

4. Ameaça à integri-

dade física e à vida

5. Negligência (?), 

abandono (?) e 

negação íntima (?)



Mateus 5.33-37

SIM, SIM

NÃO, NÃO



33 “Vocês também ouviram o que foi dito

aos seus antepassados: ‘Não jure

falsamente, mas cumpra os juramentos

que você fez diante do Senhor’. 34 Mas eu

lhes digo: Não jurem de forma alguma:

nem pelos céus, porque é o trono de Deus;
35 nem pela terra, porque é o estrado de

seus pés; nem por Jerusalém, porque é a

cidade do grande Rei.



36 E não jure pela sua cabeça, pois

você não pode tornar branco ou

preto nem um fio de cabelo. 37 Seja o

seu ‘sim’, ‘sim’, e o seu ‘não’, ‘não’;

o que passar disso vem do Maligno.



Não há aqui uma citação exata de uma lei

vinda de Moisés. Temos um resumo de

diversos preceitos do Antigo Testamento,

de preceitos que exigem das pessoas o

cumprimento dos votos que fizeram. E

tais votos são "juramentos" nos quais a

pessoa invoca a Deus como testemunha

do seu voto para puni-lo caso não venha

a cumpri-lo.



Moisés enfatizou o perigo do juramento falso

e o dever de cumprir os votos feitos ao

Senhor. Eis alguns exemplos:

"Não tomarás o nome do SENHOR teu Deus

em vão" (Ex 20.7, o 3º. mandamento). "Não

jurem falso pelo meu nome, pois profanariam

o nome de Deus" (Lv 19.12). "Quando um

homem fizer voto ao SENHOR, . . . não violará

a sua palavra'' (Nm 30.2). "Quando fizeres

algum voto ao SENHOR teu Deus, não

tardarás em cumpri-lo" (Dt 23.21).



Os fariseus trabalhavam nestas proibições

incômodas e tentavam limitá-las. Afastavam

a atenção das pessoas do voto propriamente

dito e da necessidade de cumpri-lo,

destacando a fórmula usada no voto.

Argumentavam que o que a lei realmente

proibia não era tomar o nome do Senhor em

vão, mas tomar o nome do Senhor em vão.



"Jurar falsamente", eles concluíram, significava

profanação (um uso profano do nome divino),

não perjúrio (empenhar a palavra desonesta-

tamente). Por isso, desenvolveram regras

elaboradas para fazer votos. Fizeram listas de

quais fórmulas eram permitidas, e acrescen-

taram que apenas aquelas fórmulas que

incluíam o nome de Deus tornavam o voto

obrigatório. Ninguém precisa ser tão

cuidadoso, diziam, sobre a guarda de votos

nos quais o nome de Deus não fora usado.



A maneira mais comum de 

fugir de Deus é criar leis e 

práticas religiosas humanas



MATEUS 23.16 “Ai de vocês, guias cegos!, pois 

dizem: ‘Se alguém jurar pelo santuário, isto 

nada significa; mas se alguém jurar pelo ouro 

do santuário, está obrigado por seu 

juramento’. 17 Cegos insensatos! Que é mais 

importante: o ouro ou o santuário que 

santifica o ouro? 18 Vocês também dizem: ‘Se 

alguém jurar pelo altar, isto nada significa; 

mas se alguém jurar pela oferta que está 

sobre ele, está obrigado por seu juramento’. 



MATEUS 23.19 Cegos! Que é mais importante: 

a oferta, ou o altar que santifica a oferta? 
20 Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura 

por ele e por tudo o que está sobre ele. 21 E 

o que jurar pelo santuário, jura por ele e 

por aquele que nele habita. 22 E aquele que 

jurar pelos céus, jura pelo trono de Deus e 

por aquele que nele se assenta.



Jesus afirma que a pergunta sobre a fórmula usada para

se fazer votos é totalmente irrelevante e que a diferença

feita pelos fariseus entre a fórmula que menciona Deus e

as que não o mencionam é inteiramente artificial. Mas,

por mais que vocês tentem, disse Jesus, não podem

evitar alguma referência a Deus, pois o mundo todo é

mundo de Deus e vocês não o podem eliminar. Se

jurarem pelo "céu", é o trono de Deus; se pela "terra", é o

estrado dos seus pés; se por "Jerusalém", é a cidade do

grande Rei. Se jurarem por sua cabeça, na verdade é sua

no sentido de não pertencer a outra pessoa, mas ainda

assim é criação de Deus e está sob o seu controle. Você

não pode sequer mudar a cor natural de um simples fio

de cabelo, preto na juventude e branco na velhice.



Portanto, sendo irrelevante o enunciado da

fórmula dos votos, a preocupação com as

fórmulas não é o que importa na lei. Na verdade,

todo o que faz um voto deve cumpri-lo (seja qual

for a fórmula de confirmação); todas as fórmulas

são supérfluas, pois a fórmula nada acrescenta

à solenidade do voto. Um voto é obrigatório,

independentemente da fórmula. A verdadeira

implicação da lei é que devemos cumprir nossas

promessas e ser pessoas de palavra.



Então os votos são desnecessários. De modo algum

jurem (v. 34), seja, porém, a sua palavra: Sim, sim; não,

não (v. 37). Como disse Tiago: "Seja o seu sim, sim, e o

seu não, não." E o que passar disso, Jesus acres-

centou, vem do maligno, tanto da maldade do coração

com o seu grande engano, como do maligno, que

Jesus descreveu como "mentiroso e pai da mentira".

Assim como o divórcio é devido à dureza do coração

humano, os juramentos se devem à falsidade humana.

Ambos foram permitidos por lei; nenhum deles foi

ordenado, nem seriam necessários.



Será que é pecado 

jurar?



Se os juramentos são proibidos, por que Deus

mesmo usou juramentos nas Escrituras?

Por que, por exemplo, ele disse a Abraão: "Jurei

por mim mesmo . . . que eu te abençoarei .. ."?

O propósito dos juramentos divinos não foi

aumentar a sua credibilidade (já que 'Deus não é

homem para mentir'), mas sim despertar e

confirmar a nossa fé. Deus jurou não por causa

de qualquer falsidade da parte dele, mas por

causa da nossa incredulidade.



Será que devemos abster-se de jurar diante de um

oficial da justiça, e testemunhar sob juramento num

tribunal? A interpretação deve ser literal? Nem mesmo

Jesus se recusou a responder quando o sumo

sacerdote o colocou sob juramento e disse: “Exijo

que você jure pelo Deus vivo: se você é o Cristo, o

Filho de Deus, diga-nos." Jesus confessou que era e

que, mais tarde, eles o veriam entronizado à direita de

Deus. O que Jesus enfatizou em seus ensinos foi que

gente honesta não precisa recorrer a juramentos; eles

não devem se recusar a prestar juramento que for

exigido por uma autoridade.



É claro que não podemos jurar no sentido de garantir o futuro que

pertence a Deus (Tiago 4.14-15). Mas devemos ser totalmente

sinceros em nossas palavras. Quanto mais recorremos a fórmulas,

mais desvalorizamos as palavras e as promessas. Os cristãos devem

dizer o que pretendem e pretender o que dizem. Nosso "sim" e "não"

sem recheios deve ser o suficiente. E quando um monossílabo é

suficiente, por que perder tempo com floreios?



Mateus 5.38-48

Luiz Sayão

AMOR, SIM

VINGANÇA, NÃO



38 “Vocês ouviram o que foi dito: 

‘Olho por olho e dente por dente’. 
39 Mas eu lhes digo: Não resistam ao 

perverso. Se alguém o ferir na face 

direita, ofereça-lhe também a outra. 



40 E se alguém quiser processá-lo e 

tirar-lhe a túnica, deixe que leve 

também a capa. 41 Se alguém o forçar 

a caminhar com ele uma milha, vá 

com ele duas. 42 Dê a quem lhe pede, 

e não volte as costas àquele que 

deseja pedir-lhe algo emprestado.



43 “Vocês ouviram o que foi dito: ‘Ame 

o seu próximo e odeie o seu inimigo’. 
44 Mas eu lhes digo: Amem os seus 

inimigos e orem por aqueles que os 

perseguem, 45 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. 



46 Se vocês amarem aqueles que os 

amam, que recompensa vocês 

receberão? Até os publicanos fazem 

isso! 47 E se saudarem apenas os seus 

irmãos, o que estarão fazendo de 

mais? Até os pagãos fazem isso! 
48 Portanto, sejam perfeitos como 

perfeito é o Pai celestial de vocês.



Não se 

vinguem

Amem os 

inimigos



Quatro perguntas

1. Como reagir ao insulto? 38-39

2. Como reagir ao quando somos julgados de 
modo errado? 40

3. Como reagir quando somos maltratados? 41

4. Como reagir quando temos de ajudar quem 
não merece confiança? 42



38 “Vocês ouviram o que foi dito: 

‘Olho por olho e dente por dente’. 
39 Mas eu lhes digo: Não resistam 

ao perverso. Se alguém o ferir na 

face direita, ofereça-lhe também a 

outra. 



Jesus provavelmente tinha em mente

não um insulto comum, mas “um

ataque específico:

O ataque era contra os discípulos de

Jesus na qualidade de hereges”. Eles

precisavam reagir como o mestre.



40 E se alguém quiser processá-lo e 

tirar-lhe a túnica, deixe que leve 

também a capa. 41 Se alguém o 

forçar a caminhar com ele uma 

milha, vá com ele duas. 42 Dê a 

quem lhe pede, e não volte as 

costas àquele que deseja pedir-lhe 

algo emprestado.



A parte dos ensinamentos orais dos

rabinos, que Jesus citou, vinha direto da

lei mosaica. Precisamos lembrar que a lei

de Moisés era um código civil, além de

moral.

A lei da retaliação tinha fundamento em:

Ex 21.24, Lv 24.20 e Dt 19.21.



Aqui temos uma expressão da lex talionis,

o princípio da retribuição exata, cujo

propósito era estabelecer o fundamento da

justiça, especificando o castigo do

culpado, e limitar a compensação da vítima

a um valor e exato e não mais. Assim,

tinha o duplo efeito de fazer justiça e

refrear a vingança. Também proibia que

membros de famílias inimigas tomassem a

lei em suas próprias mãos para vingar-se.



É praticamente certo que, no tempo

de Jesus, a retaliação literal pelos

prejuízos já fora substituída pela

prática legal judaica das penalidades

em dinheiro ou "custos". Isso já

acontecia antes dessa época.



Podemos ter certeza de que, em outros 

casos, esta penalidade não era fisicamente 

executada, exceto no caso do homicídio 

(“vida por vida”).

Os escribas e fariseus estenderam o

princípio da justa retribuição dos tribunais

legais para os relacionamentos pessoais

(ao qual não pertencia).



43 “Vocês ouviram o que foi dito: ‘Ame 

o seu próximo e odeie o seu inimigo’. 
44 Mas eu lhes digo: Amem os seus 

inimigos e orem por aqueles que os 

perseguem, 45 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. 



46 Se vocês amarem aqueles que os 

amam, que recompensa vocês 

receberão? Até os publicanos fazem 

isso! 47 E se saudarem apenas os seus 

irmãos, o que estarão fazendo de 

mais? Até os pagãos fazem isso! 
48 Portanto, sejam perfeitos como 

perfeito é o Pai celestial de vocês.



Os fariseus citavam a Lei com acréscimos, e 

não o que ela ensinava.

Ao contrário do que se imagina, Jesus não 

estava rejeitando a Lei de Moisés, mas sim o 

ensino da tradição. Jesus chamou a atenção 

para o desvio que eles tinham tomado. Eles 

tinham mudado a ideia de próximo e de 

inimigo.

O ensino de Jesus estava na Lei (AT).



“Não procurem vingança, nem guardem 

rancor contra alguém do seu povo, mas ame 

cada um o seu próximo como a si mesmo. 

Eu sou o SENHOR.” (Lv 19.18)

“O estrangeiro residente que viver com 

vocês deverá ser tratado como o natural da 

terra. Amem-no como a si mesmos, pois 

vocês foram estrangeiros no Egito. Eu sou o 

SENHOR, o Deus de vocês.” (Lv 19.34).



“Se você encontrar perdido o boi ou o 

jumento que pertence ao seu inimigo, leve-o 

de volta a ele. Se você vir o jumento de 

alguém que o odeia caído sob o peso de sua 

carga, não o abandone, procure ajudá-lo.” 

(Ex 23.4,5)

“Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de 

comer; se tiver sede, dê-lhe de beber.” (Pv

25.21).



A ordem de Jesus de não resistir ao mal 

não deve ser usada para justificar:

Fraqueza de caráter. 

Transigência moral. 

Anarquia política.

Pacifismo radical.



Um dos exemplos mais absurdos da visão 

errada que se pode ter desse texto foi o que 

Lutero descreveu: “houve um certo santo 

que deixava que os piolhos o beliscassem, 

recusando-se a matá-los, com base neste 

texto, declarando que tinha de sofrer e que 

não podia resistir ao mal”!



Este princípio, embora pertença aos tribunais

legais e ao juízo de Deus, não é aplicável aos

nossos relacionamentos pessoais. Estes têm

de se basear no amor, não na justiça. Nosso

dever para com os indivíduos que nos preju-

dicam não é a vingança, mas a aceitação da

injustiça.



“Jesus não disse: ‘Jamais alguém deve 

resistir ao mal', pois isso seria o fim de 

todo governo e toda autoridade. Mas ele 

disse: ‘Vocês, cristãos, não o farão’.”

Jesus não proibiu a administração da 

justiça, mas antes proibiu-nos de tomar a 

lei em nossas próprias mãos.



Há uma diferença de funções dadas por 

Deus aos dois “ministros de Deus” — o 

estado deve punir o malfeitor, e o cristão 

não paga o mal com o mal, mas deve vencer 

o mal com o bem.

Há uma tensão aqui:

Se minha casa for assaltada, e eu pegar o 

ladrão, devo lhe dar alguma coisa para 

comer e beber, mas, ao mesmo tempo, devo 

entregá-lo à lei.



Por que devo amar o inimigo?

Por que não devo me vingar?

Porque não tenho como ser justo

Porque Deus é o juiz perfeito

Porque o amor é a esperança que pode 

recuperar quem está sob o poder do mal

Porque o ódio multiplica o ódio, numa 

espiral crescente de violência



Deus é o juiz perfeito. Ele fará a justiça final.

Isso será expresso no último dia por todo o grupo 

do povo redimido de Deus que, vendo o juízo 

divino recair sobre os maus que rejeitam a graça, 

vai concordar com sua justiça perfeita e 

exclamará em uníssono: “Aleluia! A salvação, e a 

glória e o poder são do nosso Deus, pois 

verdadeiros e justos são os seus juízos ... Amém, 

Aleluia!”



Isso não se refere ao covarde que não oferece 

resistência. Jesus mesmo desafiou o principal 

dos sacerdotes, quando foi por este 

interrogado na corte. O texto se refere ao 

homem forte, cujo controle de si mesmo e cujo 

amor aos outros é tão poderoso que rejeita 

absolutamente qualquer forma de retaliação. 



Esse princípio é o amor, o amor altruísta de 

uma pessoa que, quando ferida, recusa-se a 

satisfazer o seu ego através da vingança, 

mas contempla o supremo bem-estar da 

outra pessoa e da sociedade, e escolhe 

reagir como Jesus. Ela jamais revidará, 

pagando o mal com o mal, pois está 

totalmente liberta da animosidade pessoal.



OS GANHOS 
DA GUERRA

Investir na contenda traz:

Holofote e destaque.

Ânimos acirrados e 

manipuláveis.

Polarização e domínio

ideológico.

Lucro financeiro com 

material bélico.

Sociedade dividida: 

presa fácil.



O PECADO FAZ DO 
IRMÃO UM INIMIGO

CRIAR INIMIGOS É UMA 
INDÚSTRIA DO MAL

O PROBLEMA É UM DOS 
MAIS GRAVES

O MAL DESTE MUNDO 
TEM QUE PARAR EM MIM
A GRAÇA DO REINO É O 

FIM DO INIMIGO
O AMOR VENCE!


