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Comentário lição 04

Que sentimento você cultiva na maioria das vezes? Infelizmente, muitos acham que os
sentimentos não podem ser potencializados em sua capacidade de estar dentro de nós. Não
por acaso, o apóstolo Paulo escreveu: “Quanto mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o
que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de
boa fama, se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai” (Fp 4.8). Ora, o que é
verdade, justo, puro, amável, de boa fama, ou seja, tudo o que é bom: devemos pensar nisso
intensamente. Essa verdade bíblica revela que os nossos sentimentos devem ser fortalecidos
pelo o que é bom. Nesse sentido, é preciso alimentar o nosso interior dos bons sentimentos,
dos que nos elevam como pessoas que amam a Deus .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.

O EVANGELHO NÃO É ANTINOMISTA

Antinomismo é a doutrina que assevera não haver mais necessidade de se observar as leis
morais do Antigo Testamento. Alegam os antinomistas que, salvos pela fé em Cristo Jesus, já
estamos livres da tutela de Moisés. Ignoram, porém, serem as ordenanças morais do Antigo
Testamento pertencentes ao elenco do direito natural que o Criador incrustara na alma de
Adão. Como podemos desprezar os Dez Mandamentos? Todo crente piedoso os observa; pois
o Cristo não veio revoga-los; veio cumpri-los e sublimá-los .3

Aqueles que defendem essa tese a�rmam a não necessidade mais do cumprimento de nenhum
tipo de lei, seja ela moral, civil ou cerimonial. Contudo, embora entendemos que as leis
cerimoniais foram encerradas no sacrifício de Cristo, e as leis civis são destinadas
especi�camente a nação de Israel, as leis morais, representadas pelos Dez Mandamentos, não
foram encerradas, mas sim aperfeiçoadas por Cristo.
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O antinomismo, portanto, é próprio de crentes carnais e descompromissados com a Lei do
Espírito. Com exceção do sábado, todos os outros mandamentos do Decálogo foram
chancelados e aperfeiçoados por Cristo Jesus e por seus apóstolos. Por conseguinte: devem eles
ser cumpridos não somente exterior, mas interiormente (Mt 5.17-48) .3

Aquilo que foi-nos transmitido pelos Dez Mandamentos con�gura-se na demonstração de
amor que devemos exercer para com o nosso próximo. Esse foi o problema dos fariseus, não
conseguiram interpretar a lei da maneira correta, �cando presos a um legalismo religioso.

Quanto ao sábado, trata-se de uma demanda litúrgica e não propriamente de uma ordenança
moral. O Senhor Jesus a�rmou mui apropriadamente que o sábado foi feito por causa do
homem e não o homem por causa do sábado (Mc 2.27). Ou seja: não deve o sábado oprimir o
ser humano como o faziam intencionalmente os fariseus, tornando-o um insuportável jugo
para os �lhos de Abraão. Tem de ser visto como um dia no qual se faz o bem e pratica-se a
justiça (Lc 14.6). Além do mais, o próprio Senhor do sábado desobrigou-nos quanto ao seu
cumprimento, porque vindo Ele, como o nosso eterno repouso, não precisamos mais da
pre�guração daquele (Mt 12.8; Hb 4.1-13) .3

Destaque

A verdadeira batalha pela lei do Reino não está nas simples ações externas ou efetuação de
movimentos, pouco importando quão detalhados sejam; antes, a batalha é ganha ou perdida
no coração, onde reside a vontade. Sim, é no coração, na vontade, que ocorre as maiores
batalhas. Nesse sentido, para fazer o que é correto não basta apenas saber; é preciso amar o que
é reto, honesto, puro e santo. Quem ama cultiva. Por isso que o apóstolo Paulo nos ensina a
fazer isso em sua carta. É como se ele dissesse assim: pense o tempo inteiro no que é bonito,
pois praticar o que é belo será natural para você; pense e medite na justiça, pois praticar o que
é justo será natural para você; pense, pense, pense o tempo inteiro nas divinas virtudes .1
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Paulo procura esclarecer a todos os cristãos que eles deveriam manifestar alegria porque
passaram a viver debaixo da graça de Deus em Cristo, porém, ele fala também que a Lei, os
profetas e os Escritos, isto é, todo o Antigo Testamento, revelam o pecado do homem (Rm
3.20; 5.20), e, por meio dos ensino de Jesus e de seus apóstolos, eles passam a ser
compreendidos plenamente. Para esse apóstolo, o Antigo Testamento ensinava maravilhosos
ensinos e grandes verdades cristãs sobre Deus; no demais, Paulo tinha plena consciência de
que Cristo e seus ensinamentos tratavam da própria Lei. O que se compreende agora é que
houve um entrosamento claro da Lei de Moisés na lei do Espírito Santo, ou seja, a primeira foi
incorporada à segunda. Isso se deu de dois modos: primeiramente, por meio da lei do amor,
em que o cristão manifesta obediência aos preceitos morais (Rm 13.9); em segundo lugar,
diante de muitas passagens do apóstolo Paulo, que em seus diversos ensinamentos inclui
mandamentos morais, os quais têm ligação com a lei moral, de modo que não se nota
qualquer desavença ou negatividade quanto a isso, mas, sim, positividade .2

A CÓLERA É O PRIMEIRO ATO PARA O HOMICÍDIO

Muitos olham apenas para o homicídio (assassinato) como algo aterrorizante, o que na
verdade o é. Contudo, as vezes esquecemos que existe por traz do crime propriamente dito
um agente motivador que leva o homem a cometer tal ato. Ninguém cometerá um assassinato
sem alguma motivação negativa (ira) que é alimentada ao longo do tempo.

Quando Jesus disse, “Eu, porém, vos digo...”, não estava anulando o mandamento ou
acrescentando-lhe algo, antes, estava oferecendo uma compreensão mais completa da razão
pela qual Deus o estabelecera. Moisés disse: “Não matarás” (Êx 20.13), Jesus ensinou que não
devemos sequer nos irar a ponto de odiar alguém, pois já teríamos cometido o assassinato em
nosso coração. Os fariseus conheciam o mandamento e, não tendo literalmente assassinado
uma pessoa, sentiam que o obedeciam. Contudo, estavam tão irados com Jesus, que logo
conspirariam e planejariam a morte dEle, embora delegassem a outros o ato de tirar-lhe a
vida .4
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Jesus não se refere à ira contra os ímpios e iníquos (Jo 2.13-17); Ele condena o ódio vingativo,
que deseja, de modo injusto, a morte doutra pessoa. “Raca” é um termo de desprezo que
provavelmente signi�ca “tolo”, “estúpido”. Chamar alguém de “louco”, com ira e desprezo,
pode indicar um tipo de atitude de coração, conducente ao perigo do “fogo do inferno” .5

A ira é o canal que, quando motivado e alimentado, nos leva a cometer atos terríveis. Não falo
somente do assassinato físico, mas também, por meio de palavras ou ações, o assassinato
espiritual que é o mais terrível. Por causa da ira muitos estão se distanciando de Cristo e
fazendo com que outros acabem sendo afetados por suas ações. O encolerizar cega, e nos faz
afastar do verdadeiro amor.

Matar é um pecado terrível, mas a ira também é, porque viola outro mandamento de Deus:
amar. A ira, neste caso, refere-se a uma fervorosa e remoída amargura contra alguém. É uma
emoção perigosa que sempre ameaça tornar-se algo fora de controle, levando à violência, à
mágoa, ao aumento da tensão mental e ao dano espiritual. A ira impede que desenvolvamos
um espírito agradável a Deus .4

Destaque
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Jesus fala do sexto mandamento, “Não matarás”, conforme consta em Êxodo 20.13, mas,
lendo Gênesis 9.5,6, vemos que ele havia sido dito antes da Lei. Da forma que Jesus irá
introduzir seus seis exemplos da justiça mais elevada que a dos escribas e fariseus, contrastando
o Antigo com o Novo Testamento, oriundo de seus lábios, o destaque especial e a
superioridade se vê na expressão “eu, porém, vos digo” (Mt 5.22,28,32,34,39,44), que
também aparece seis vezes. O que se compreende é que aqui Jesus não quer demonstrar ser
alguém prepotente, egoísta, superior, mas o que pode se entender é que está em voga sua
autoridade divina como Filho de Deus, por isso desa�a, ataca, ensina. A questão importante
da citação de Jesus quanto ao sexto mandamento é gloriosa porque a forma como interpretará
tal assunto é totalmente diferente de como faziam os escribas e os fariseus. Estes ensinavam
quanto à questão de não matar, viam como algo errado tirar a vida de uma pessoa, porém,
tudo se resumia apenas a esse ato exterior, inclusive havia um processo que era formado para a
execução de quem praticasse o homicídio (Lv 24.17) .2

A “OFERTA DO ALTAR” E A DESAVENÇA

Relações rompidas podem di�cultar o nosso relacionamento com Deus. Se tivemos uma
mágoa ou uma queixa contra um amigo, devemos solucionar o problema o mais breve
possível. Aqueles que reivindicam amar a Deus, odiando os outros, são hipócritas. Nossas
atitudes em relação ao próximo re�etem o nosso relacionamento com Deus (1 Jo 4.20) .4

Como Deus aceitará a nossa oferta se não estivermos em comunhão com o nosso próximo e,
por consequência, não estivermos em comunhão com Ele? Como nossa oferta será bem
sucedida se não estamos em amor? A desavença nos encaminha para distante de Deus, e assim
a nossa oferta acabará sendo sem valor.
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De tudo isto, pode-se deduzir que nós devemos cuidadosamente preservar o amor e a paz
cristãos com nossos irmãos, e, se alguma vez estes forem rompidos, devemos lutar por uma
reconciliação, confessando a nossa culpa, humilhando-nos perante o nosso irmão,
implorando o seu perdão, e fazendo uma indenização ou oferecendo uma compensação pelo
mal feito através de atos ou palavras, de acordo com a natureza da situação; e devemos fazê-lo
rapidamente .6

Destaque

O cristão deve sempre fazer uma análise de seu coração e de sua vida espiritual (Mc 7.2,12;
2Co 13.5), especialmente em relação ao seu procedimento para com o seu irmão, vizinho,
amigo, se realmente está agindo com ele em amor, sinceridade e verdade. Isso é interessante
porque pode afetar tanto o nosso culto como nosso relacionamento com o Pai. Deus não irá
se voltar para aquele que se diz cristão, mas está com o coração cheio de ódio, e não de amor.
Essa pessoa jamais poderá trazer uma oferta a Deus quando estiver em inimizade contra o seu
irmão, pois Ele jamais a receberá .2

Esperando Jesus voltar hoje!

Dc. Antonio Vitor de Lima Borba
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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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