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Comentário lição 06

A palavra é um patrimônio. Conhecemos o mundo pela palavra. Esta traz sentido à
experiência sensorial que todo ser humano passa. Entretanto, são as palavras que trazem
sentido e, consequentemente, a possibilidade de argumentar a respeito da experiência. O
Sermão do monte traz um ensinamento a respeito da importância que devemos dar a palavra
empenhada. Para o seguidor de Jesus, não há a necessidade de se jurar absolutamente nada. A
única exigência de Jesus para seu discípulo é a de que seja coerente e assertivo com a palavra
empenhada .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.

NÃO DEVEMOS JURAR NEM PELOS CÉUS NEM PELA TERRA

Nos tempos antigos, fazia-se uso dos juramentos exatamente com reforço de certas maldições.
O que se pretendia com isso era apoiar as ordens (1 Sm 14.24), e, nos tratados e alianças, esse
reforço era algo bem característico (Gn 26.28; Ez 17.13). A maldição que se fazia nesses
juramentos não era irrevogável (1 Sm 14.45), mas �cava dependendo da decisão soberana e
livre do Senhor (1 Rs 18.31). Historicamente, sabe-se que a prática do juramento era algo
bem antigo e anterior à Lei. Ele será posteriormente incorporado ou adotado pela lei civil,
pois se considerava imprescindível (Êx 22.11). Quando nos deparamos com Êxodo 20.7 e
Levítico 19.12, compreendemos que há da parte da Lei mosaica uma ênfase forte sobre a
gravidade dos juramentos (Lv 6.1) .2
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Os juramentos tinham, em seu propósito inicial, atestar a veracidade da consciência do
adorador. Contudo, o legalismo farisaico e escriba distorceu a validade desse ensino,
incutindo na mente do povo que se um juramento não fosse realizado em nome de Deus não
possuíra tanto valor, podendo ser descumprido sem culpa. Em suma, isso permitia até um
falso juramento, desde que não fosse em nome de Deus, para se livrar de uma situação
complicada ou de alguma consequência imediata.

Jesus enfatizou a importância de dizer a verdade. O povo quebrava os votos e usava a
linguagem sagrada de maneira casual e negligente. Manter os votos e as promessas é
importante; constrói a con�ança e torna os relacionamentos possíveis. Mas a Palavra condena
a atitude daqueles que fazem votos casualmente, empenhando sua palavra, quando sabem que
não os cumprirão, e dos que juram falsamente em nome de Deus (Êx 20.7; Lv 19.12; Nm
30.1,2; Dt 19.16-20) .4

O que Jesus traz é que a perspectiva cristã deve ser de um caráter superior. A palavra do cristão
deve ser honesta e pura em todos os sentidos. O que ele falar deve ser verdadeiro, seja para sim
ou não, sem precisar de ato externo ou juramento que venha como base para atestar sua
validade e veracidade.

Os juramentos eram comuns, mas Jesus disse a seus seguidores para não jurar, a palavra deles
deveria ser o bastante. […] A veracidade parece tão rara, que muitas vezes sentimos
necessidade de �nalizar nossas declarações com a expressão “eu prometo”. Se dissermos a
verdade durante todo o tempo, vamos sentir-nos menos pressionados a apoiar nossa palavra
em juramentos ou promessas .4

Destaque
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A proibição foi contra o juramento falso, isto é, usar o nome de Deus para atestar uma
declaração mentirosa. Também pode incluir juramentos frívolos. Tão séria era essa ofensa que
de modo algum podia ser perdoada sem punição. “O Senhor não terá por inocente o que
tomar o seu nome em vão”. Este mandamento não exclui o uso do nome de Deus em
juramentos verazes e solenes .3

O real propósito da lei do juramento não era que qualquer judeu saísse por aí usando o nome
de Deus para con�rmar algo, mas que procedessem em tudo com sinceridade e santidade (Lv
11.44), pois eles eram o povo de Deus, com o qual mantinham comunhão. Nos negócios, no
trabalho, nos diálogos, em nada poderiam jurar com falsidade, pois deveriam ser conscientes
de que Deus os estava vendo constantemente. Nos dias de Jesus Cristo, a prática de fazer
promessas, votos e juramentos era algo normal, mas os escribas e os fariseus sabiam que a Lei
de Moisés levava isso muito a sério. Ciente disso, os líderes judeus inventaram manobras para
a Lei de Deus com o objetivo de não a cumprirem conforme estava estabelecido. Jesus
esclarece aos futuros cidadãos do Reino que em hipótese alguma deveriam proceder como
eles, procurando justi�car suas palavras, ou seja, bastaria que suas palavras fossem verdadeiras,
visto que já tinham corações puros (Mt 5.8) .2

NOSSAS PALAVRAS DEVEM SER “SIM” E “NÃO”

Não é preciso juramento no seu falar, porque quando isso acontece já é quase um sinal de que
a fala não é verdadeira. Ainda podemos dizer que um juramento feito por uma pessoa que
não seja transformada não valerá de nada, já que não vem marcado pela verdade. Dizer um
sim ou um não é questão de coração, não de juramento, pois, caso o indivíduo não seja
realmente transformado, sempre a inverdade prevalecerá, em destaque o falso testemunho
(Mt 15.19) .2

A validade de nossa fala será atestada pelo nosso modo de viver. Um cristão que apresenta um
viver justo e de um caráter honesto não precisa de juramento para atestar aquilo que diz.
Precisamos viver de modo a termos valor em nossas palavras. Nossas atitudes devem
demonstrar con�ança plena, assim poderemos ser um re�exo de Cristo no dia a dia.
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A pessoa honesta não tem a necessidade de fazer juramento; um simples sim ou não é
su�ciente . A própria prática de jurar é um triste re�exo do caráter humano. Jesus exige
honestidade o tempo todo, esteja um homem sob juramento ou não. Não há um padrão
duplo para um cristão .

5

6

Num mundo onde a mentira virou estilo de vida, um proceder verdadeiro causa espanto
numa sociedade corrupta. A descon�ança virou algo normal, e, infelizmente, as palavras
passaram a possuir certo valor desde que vinculadas a um contrato registrado, com
consequências as partes por não cumprirem suas obrigações. Porém, o cristão não deve
depender de algo que está apontando para um aspecto negativo caso não cumpra o que disse
ou acertou. Somos chamados a demonstrar honestidade em todos os aspectos, e assim mostrar
a nossa luz no meio de densas trevas.

Destaque

A palavra do seguidor de Jesus tem o peso de verdade. Isso faz muito sentido quando
compreendemos que as palavras re�etem o pensamento e o sentimento. Não por acaso, o
Sermão do Monte fala a respeito da verdade de dentro do coração. E com as palavras não é
diferente: elas reproduzem o que está dentro da pessoa. Por isso que o nosso Senhor a�rma no
Sermão do Monte que a palavra de quem o segue deve ser “sim ou não”, isto é, a palavra deve
ser precisa, reta, correta, honesta e justa .1

Não precisamos fazer muito rodeio para dizer como devem ser nossas palavras. Vivendo em
Cristo a nova vida, o cristão é sincero no que diz, por isso um simples sim ou não é o
su�ciente em tudo o que faz, dado que tem consciência de que não pode ser de outra maneira,
o que contrariaria seu procedimento verdadeiro e santo. Um viver sincero e honesto não parte
da base de um juramento, mas resulta de sua comunhão com Deus, pois, ciente de que Jesus
vive em seu ser, jamais será um mentiroso, no demais, dizer sim e não é o recomendável por
meio da Palavra (Tg 5.12; 2Co 1.17,18) .2

HONESTIDADE COM NOSSAS PALAVRAS
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No momento em que o cristão aceita a Cristo, é chamado não apenas para ter a verdade na
mente e no coração, mas também para praticá-la (Jo 3.21), no demais, ele não pode mais
mentir, pois seu pai não é o Diabo, o qual é o pai da mentira (Jo 8.44). Devemos, portanto,
ser honestos em nossas palavras em todos os sentidos, pois como comunidade de Cristo não
podemos ser obstáculos para a vida de ninguém .2

Honestidade é a virtude daquele que deseja ter uma vida plena, justa e sincera. O desonesto
arrebanha para si descon�ança, o que não o permite chegar em posições e lugar de honra em
todas as áreas da vida. Honestidade é a demonstração de um caráter irrepreensível, o que,
infelizmente, muitos não tem em nosso meio.

Não se pode perder de vista essa dimensão moral do uso das palavras com o próximo. Sim,
porque quem emite palavras se comunica com as que as recebe. Aqui, ocorre uma natural
interação social. “Amar o próximo como a si mesmo” deve ser levado em conta quando
comunicamos palavras. Ser assertivo, objetivo e verdadeiro signi�ca honrar a Deus e ao
próximo. De outro modo, quando usamos as palavras com a motivação de dissimular,
esconder-se por trás delas ou, até mesmo, subvertê-las seu uso corrente, há violação nas
virtudes da honestidade, da pureza e da retidão com as palavras .1

Honestidade é a marca do testemunho cristão. É o nosso evangelho pregado na prática, onde
apresentamos o poder da Palavra de Deus na renovação do nosso entendimento (Rm 12.2).
Somos a carta aberta que apresenta o evangelho para o mundo, mas se essa carta não for de
proceder honesto, como poderá honrar a Deus e a Sua Palavra?

Destaque
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Quem é capaz de dizer o que realmente está pensando quando perguntado no exato
momento? Essa pergunta revela a importância do coração, guiado pelo Espírito Santo, para
reproduzir em palavras o que é honesto e puro. Os valores do Reino de Deus enfatizam as
virtudes da retidão e da honestidade. Por isso, Jesus espera que tenhamos retidão em nossas
palavras. Isso, muitas vezes, passa desapercebido por muitos cristãos no dia a dia, pois
geralmente dar-se mais atenção aos comportamentos concretos. Entretanto, as palavras dizem
respeito de quem somos e do que pensamos .1

Esperando Jesus voltar hoje!

Dc. Antonio Vitor de Lima Borba
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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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