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Comentário lição 01

Nos dias atuais, as sociedades vivem uma degradação de valores morais. Há os que dizem que
as questões morais são de ordem religiosa e de caráter individual. Portanto, opiniões a respeito
devem ser guardadas de maneira privada. Outros divorciam a moral da ética, objetivando uma
perspectiva mais moderna a respeito do tema. Na Ética Moderna, muitos consideram
determinados valores como questões religiosas. Por isso, há distorções graves no convívio
social. Nesse ambiente social conturbado, estudaremos o Sermão do Monte. Perceberemos
que os valores do Reino de Deus estão patentes nele e, por isso, é relevante para a Igreja de
Cristo nos dias atuais .1

O Objetivo deste comentário é contribuir para o preparo de sua aula, e apresentar um
subsídio a parte da revista, trazendo um conteúdo extra ao seu estudo. Que Deus nos ajude no
decorrer desta maravilhosa lição.

A ESTRUTURA DO SERMÃO DO MONTE

O primeiro grande sermão proferido por Jesus é conhecido como sermão do monte (ou
montanha em algumas versões). É assim chamado pelo modo que foi feito (em cima de um
monte). Jesus Cristo aqui transmite a “legislação” do Reino do Deus, ou seja, a característica
do caráter cotidiano do cristão.
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O Sermão do Monte possui uma estrutura bem clara. Seu tema acha-se exposto em Mt 5.20:
“Se a vossa justiça não ultrapassar a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no Reino dos
céus”. […] Com efeito, após a introdução (Mt 5.3-19) e o enunciado do tema (Mt 5.20), a
primeira parte do Sermão mostra a controvérsia entre Jesus e os teólogos sobre a interpretação
da Escritura (as seis grandes antíteses de Mt 5.21-48: “Eu, porém, vos digo...”). Na segunda
parte, é à justiça dos fariseus que Jesus opõe e, efetivamente, a esmola, a observância das três
horas de oração e o jejum caracterizam esses piedosos grupos de leigos (Mt 6.1-18). A última
parte expõe a nova justiça dos discípulos de Jesus (Mt 6.19 – 7.27). O tema central
basicamente apresenta o comportamento do cristão em oposição ao dos seus
contemporâneos .3

Naquele monte Jesus destina, aos seus discípulos, suas palavras de orientação como princípios
básicos para a vida no Reino Messiânico. Mas não somente aos discípulos presentes foram
destinadas a mensagem do sermão do monte, mas sim a todos os discípulos de todos os tempos
que foram alcançados pelo evangelho da cruz.

E o que Jesus está ensinando no Sermão do Monte? Jesus, que foi enviado do céu, mostra-nos
o caminho para o céu; o lugar que Deus preparou para nós; a glória que possuía antes de
existir o mundo. Ele nos ensina o verdadeiro caminho para a vida eterna. Esse é o caminho
real que leva ao Reino de Deus. É o único caminho verdadeiro, e não há nenhum outro.
Todos os outros caminhos levam à destruição. Pelo caráter dAquele que fala, temos certeza de
que ele declarou a plena e perfeita vontade de Deus. Ele não pronunciou um mínimo a mais.
Não disse nada além do que recebeu de Deus. Também não disse nada aquém. Não foi
negligente, deixando de declarar algum conselho de Deus. Não disse nada errado, nada
contrário à vontade do Deus que o enviou. Todas as suas palavras são verdadeiras e corretas a
respeito de todas as coisas espirituais. Suas palavras permanecerão para sempre e sempre .4

Destaque
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Há seguimentos diversos na sociedade que apresentam diferentes visões de mundo. Nós
estamos diante dessa diversidade de visões. Por isso se torna imperativo ter a consciência clara
do que somos, a quem pertencemos e o que rege a nossa vida. Nesse sentido, o Sermão do
Monte apresenta uma ética, valores caros aos seguidores de Jesus no mundo. Ele re�na o
nosso modo de lidar com o próximo, com as grandes questões de nosso tempo, tanto da pessoa
humana como outros aspectos da Criação. O Sermão do monte, bem como toda a Bíblia, é a
fonte do nosso modo de olhar e viver a vida .1

Amados irmãos, entendemos que a ética de Cristo presente no Sermão do Monte pode ser
vivida e praticada por cada um de nós; claro, não por nossa própria força, capacidade, mas,
sim, por meio da graça de Deus em nossa vida, pela nova posição que desfrutamos por causa
da justiça de Jesus implantada em nós, de modo que não podemos jamais olhar para tais
palavras como sendo impossíveis de serem cumpridas .2

AS BEM-AVENTURANÇAS E O CARÁTER DOS FILHOS DE DEUS

A palavra “bem-aventurados” refere-se ao estado abençoado daqueles que, por seu
relacionamento com Cristo e a sua Palavra, receberam de Deus o amor, o cuidado, a salvação
e sua presença diária. Há certas condições necessárias para recebermos as bênçãos do Reino de
Deus. Para recebe-las, devemos viver segundo os padrões revelados por Deus nas Escrituras, e
nunca pelos do mundo .5

Bem-aventurado (feliz) é uma qualidade que somente o salvo em Jesus pode obter. A bem-
aventurança é a expressão do caráter de Cristo evidenciado na vida do cristão. Não estamos
falando de um modelo de vida de facilidades idênticas as encontradas no mundo vil, mas sim
uma vida de renúncias que expressam um caráter transformado pela renovação da mente pela
mensagem do evangelho.
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Há pelo menos quatro considerações sobre as bem-aventuranças. (1) São um código de ética
para os discípulos e um padrão de conduta para todos os cristãos. (2) Contrastam os valores do
Reino, que é eterno, com os terrenos, que são temporários. (3) Contrastam a fé super�cial dos
fariseus com a fé real que Cristo exige. (4) Demonstram que as expectativas do Antigo
Testamento cumprir-se-ão no novo Reino. Cada bem-aventurança diz respeito a uma bênção
de Deus. Bem-aventurança signi�ca mais do que alegrias. Implica o estado afortunado
daqueles que fazem parte do Reino de Deus .6

Em suma, somos convidados a vivermos a vida do Reino de Deus em sua essência,
apresentando o caráter desse grandioso Reino conforme apresentado no sermão do monte.
Praticando assim, seremos chamados de bem-aventurados.

Destaque

A felicidade apresentada no Sermão é muito diferente da dos dias atuais; bem como da época
em que o Evangelho de Mateus foi escrito. As oito beatitudes que mostram a verdadeira
felicidade são virtudes rejeitadas por um público materialista, cuja felicidade se resume nos
prazeres ou no uso da força. A singeleza do Sermão do Monte nos lembra de que, no Reino
de Deus, quem chora é feliz, quem deseja a retidão é feliz, o manso é feliz, o pací�co é feliz. O
que é a felicidade para nós hoje?1

Essas bem-aventuranças apontam para um novo estilo de vida que se expressa em ações e
virtudes que brotam de um coração renovado por Cristo, ou seja, daquele que a vida de
Cristo foi implantada em seu ser, que não vive mais segundo os padrões do mundo, mas
conforme a política do Reino de Deus. É por meio dessas beatitudes que podemos realmente
entender as demais mensagens desenvolvidas no corpo do Sermão do Monte,
compreendendo tanto seu sentido como substância .2

SOMOS BEM AVENTURADOS
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Hoje, como salvos em Cristo, devemos exercer uma vida bem-aventurada de acordo com os
preceitos elencados no ensino inicial do sermão do monte. Devemos entender que nenhum
cristão por sua própria força e talento é capaz de exercer as características elencadas no texto de
Mateus 5, contudo, como participantes da graça de Deus, recebemos dEle a força necessária
para viver uma vida de acordo com o caráter do Reino de Deus.

Jesus começou seu sermão com palavras que parecem contradizer-se. Mas o modo de vida de
Deus normalmente contradiz o do mundo. Se você deseja viver para Deus, deve estar pronto
para dizer e fazer o que parece estranho para o mundo. Deve estar disposto a dar quando os
outros tomam, amar quando os outros odeiam, ajudar quando outros abusam. Abrindo mão
de seus direitos e benefícios a �m de servir os outros, um dia receberá tudo o que Deus tem
reservado para você .6

Sabemos, porém, que não é fácil viver uma vida na contramão da lógica humana, onde “uma
ação recebe uma reação de mesma proporção”. É muito difícil ser manso em um mundo
cheio de malícias e maldades; é muito difícil ser misericordioso em um mundo sem
misericórdia; e assim cada elemento segue apresentando uma grande di�culdade em sua
execução, contudo, como salvos em Cristo entendemos e recebemos o Espírito Santo que
opera em nós transformando a nossa maneira de viver para parecer com a de Cristo.

As bem-aventuranças não prometem riso, prazer ou prosperidade terrena. Para Deus, bem-
aventurado é aquele que tem uma experiência de esperança e alegria, independentemente das
circunstâncias exteriores. Para encontrar essa forma mais profunda de felicidade, devemos
seguir Jesus a despeito do preço a pagar .6

Destaque
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Passando pela regeneração, o cristão salvo irá evidenciar qualidades que expressam sua real
condição em Cristo Jesus, do íntimo do seu ser trará para o lado externo o que foi implantado
por Cristo. Essas bem-aventuranças mostram doravante o quanto tal pessoa vive dentro da
vontade do Senhor, o que prova sua nova vida. Quando lemos o Salmo 1, ele descreve o
homem bem-aventurado que rejeita todo o procedimento daqueles que não vivem segundo à
vontade do Senhor .2

É por meio das bem-aventuranças que se pode constatar que o crente realmente é uma nova
pessoa, pois elas descrevem sua verdadeira condição espiritual, não esboçando qualquer
atitude de grandeza, superioridade ou orgulho, mas, sim, de humildade, o que é aprovado por
Deus (Tg 4.6). Os humildes de espírito sempre reconhecem sua pobreza espiritual, por isso
voltam-se para Cristo, que supre tais necessidades e os faz herdeiros do Reino.

Esperando Jesus voltar hoje!

Dc. Antonio Vitor de Lima Borba
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EBD em Foco

EBD em Foco

EBD em Foco é uma plataforma de slides e cursos para professores da EBD que
querem ministrar uma aula de excelência e transformar a vida de seus alunos. Faça
agora seu cadastro e tenha acesso a um conteúdo exclusivo: slides das lições em
PowerPoint, subsídios em PDF, comentários das lições, cursos bíblicos e cursos de
educação cristã.
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