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Comentário lição 08

Qual deve ser a motivação do seguidor de Jesus quando ele oferta para ajudar o outro ou a
obra de Deus? Ao longo dos temas anteriores, você certamente já percebeu que o Sermão do
Monte trata de maneira cabal a respeito da vida interior do seguidor de Jesus. Ele toca no
cerne que ninguém é capaz de tocar. Por isso, na lição dessa semana é preciso levar os alunos a
questionarem: a motivação que eles têm é pura, honesta, reta? Ela passa pelo crivo do Sermão
do Monte? Ou o que se esconde por trás das ações é o egoísmo, as vantagens próprias? Esse é o
ponto crucial que o Sermão do Monte, mas especi�camente Mateus 6.1-4, trata .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 ATO DE DAR ESMOLAS E A HIPOCRISIA

O Sermão do Monte, no capítulo 6 em seus quatro primeiros versículos, apresenta um
problema que não estava restrito apenas aos dias de Cristo: a glori�cação pessoal por um feito
benevolente. Muitos que entregavam suas esmolas aos mais necessitados assim faziam com a
�nalidade de buscar glória para si, para que muitos os aplaudissem pelos seus feitos. Cristo
intitula-os como “hipócritas”.

O termo “hipócrita” é usado para descrever pessoas que praticavam boas ações não por
compaixão ou outros bons motivos, mas para obter glórias diante dos homens. Suas ações
eram boas, mas a motivações não. A vanglória será a única recompensa dos hipócritas, mas
Deus recompensará os que são sinceros em sua fé .2
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Em linhas gerais, o termo estava diretamente empregado a alguém que interpretava,
encenava, demonstrava algo que não era condizente com a sua realidade. O hipócrita era, na
verdade, um “caçador de recompensas humanas” que �ngia e criava uma imagem para ser
vista diante dos homens, com uma aparência agradável e de louvor, contudo, sua intenção é
totalmente oposta ao que aparentava ser.

Por isso que Cristo condena veementemente essa prática. Suas palavras aos seus ouvintes
dizendo: “Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles"
(Mt 6.1). Não devemos buscar a glori�cação pessoal em nossas ações, mas sim glori�car a Deus
em todas as coisas. Devemos ser verdadeiros e honestos em tudo, desde em nossas palavras em
oração até a nossa oferta de amor para ajudar uma pessoa necessitada.

O discípulo de Cristo não pode viver como um hipócrita ou desenvolver um papel de um
ator. Paulo condena essa atuação e ensina que esse tipo de procedimento não acarreta
nenhuma vantagem (Gl 2.13). Antes, o cristão deve viver de modo verdadeiro, puro, genuíno
e sem qualquer prejuízo (Rm 12.9; 1Tm 1.5; Tg 3.17) .3

Destaque

Os que fazem parte do Reino de Deus não vivem somente de palavras, mas sua fé se
caracteriza também por meio de práticas piedosas, nesse sentido, com bom posicionamento,
Tiago diz que é preciso que a fé seja seguida de obras; sem isso ela é morta (Tg 2.26). Ele ainda
acrescenta que a verdadeira religião tem que desenvolver seu viver em santidade, mas também
em caridade (Tg 1.27). Sabemos da importância da doutrina para os aspectos da fé, mas não
podemos perder de vista as práticas de atos piedosos, o que dão prova de um cristianismo
comprometido com as verdades bíblicas .3

AUXILIANDO O PRÓXIMO SEM ALARDE
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O princípio aqui em evidência tem a ver com o motivo para o cristão praticar o que é justo. Se
o crente, seja leigo ou ministro, faz o bem para ser admirado pelos homens, ou por motivos
egoístas, perderá o seu galardão e louvor da parte de Deus. Em vez disso será desmascarado
como hipócrita, porque, sob o disfarce de glori�car a Deus, o que ele realmente buscava era a
glória para si mesmo. O motivo subjacente no coração é um desa�o para muitas das atividades
cristãs contemporâneas, inclusive a competição por grandeza, a propaganda exagerada do
sucesso e o desejo egoísta de ser o primeiro ou o melhor .4

O que está em destaque aqui é o real desejo do coração. Será que o que estamos fazendo para o
próximo é de vontade pura, a �m de glori�car a Deus? Ou será que estamos fazendo apenas
para ser reconhecidos pelos homens? Se não demonstrarmos uma justiça superior, não
poderemos dizer que o nosso coração foi transformado pelo poder do evangelho.

Quando Jesus diz para não deixar que a mão esquerda saiba o que faz a mão direita, Ele está
ensinando que nossos motivos ao dar a Deus e aos outros devem ser puros. É fácil fazer algo
por alguém, esperando receber algum benefício em troca. Mas os crentes devem evitar todo
ardil e trazer suas ofertas a Deus e aos outros pelo prazer de ofertar, e como uma resposta ao
amor de Deus .2

O elogio humano é uma perigosa ferramenta utilizada pelo Diabo para nos tentar. O ego
humano é traiçoeiro e ardiloso. As palavras de Cristo repousam num direcionamento e
convite à sinceridade de coração e ao distanciamento da glori�cação humana. Nossos atos de
misericórdia devem ser feitos com o objetivo de glori�car ao Pai que está nos céus, assim, deste
modo, precisamos fugir dos holofotes da hipocrisia.

Destaque
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Um coração que está verdadeiramente em Cristo é cheio de sua justiça, por isso não
desenvolve as práticas de uma vida piedosa erroneamente, buscando exercer sua justiça
perante os homens. Note que Jesus primeiramente fala da justiça, só depois, no versículo 2, é
que trata sobre a esmola, que do grego é o substantivo feminino ellemosúne, misericórdia,
piedade, o benefício em si mesmo, doação ao pobre, esmola. Para que as nossas práticas
piedosas da vida cristã não se tornem instrumentos para exibição pessoal, é preciso que
sejamos impactados pela justiça de Cristo, é ela que dominará a nossa vida de comunhão com
Deus e também o que tange aos três aspectos da vida piedosa: esmola, oração e jejum.
Podemos dizer que o versículo primeiro do capítulo seis de Mateus vai ser o �o condutor do
que irá se desenvolver no mesmo: não exercer a justiça própria diante dos homens .3

DEUS CONTEMPLA O BEM QUE REALIZAMOS

É mais fácil fazer o que é certo quando recebemos reconhecimento e elogios. Para termos a
certeza de que nossas motivações não são egoístas, devemos praticar boas ações
silenciosamente ou em segredo, sem pensar em recompensas. Jesus disse que devemos veri�car
nossas motivações para ofertar (Mt 6.4), orar (Mt 6.6) e jejuar (Mt 6.18). Estas práticas não
devem glori�car a nós mesmos, mas a Deus, a �m de que a Ele seja imputada toda bondade. A
recompensa que Deus promete não é material, e nunca é dada àqueles que a buscam. Fazer
algo apenas para nós mesmos não é um sacrifício amoroso .2

O nosso Deus contempla todas as coisas. Ele sonda as intenções do nosso coração em tudo
aquilo que fazemos. Não devemos imaginar que Ele não estará contemplando as nossas
esmolas e os atos de cuidado pelo próximo. Além de contemplar, Ele avalia as intenções.
Portanto, antes de tentar fazer algo em benefício próprio, a �m de agregar glória para si,
lembre-se: existe um Deus no céus que está olhando e avaliando o real desejo do teu coração.
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Contudo, isso não quer dizer que devemos fazer tudo às escondidas. O real sentido do ensino
contido em Mateus 6.1-4 é o da discrição, voluntariedade e honestidade de coração.
Precisamos ser realmente aquilo que demonstramos. Precisamos fugir da encenação para �ns
de reconhecimento humano.

Jesus não disse que não deveríamos deixar que alguém visse as nossas boas obras. Ele já havia
admoestado os seus discípulos: “Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que
vejam as vossas boas obras e glori�quem o vosso Pai, que está nos céus” (Mt 5.16). É com o
motivo que Ele está tratando. Devemos buscar a glória de Deus, não a nossa própria .5

Destaque

O cristão que tem qualidade de vida espiritual é vitalizado pela força divina a produzir o
melhor na prática das obras, isto é, ouro, prata, pedras preciosas, ao contrário daquele que não
tem qualidade de vida, as obras que produzirá são fracas, a saber, madeira, feno e palha (1Co
3.12). Quem deseja um dia ver a Deus irá produzir o melhor para a sua glória, além disso, é
consciente que seu trabalho será avaliado no tribunal de Cristo (1Co 3.14). Para não
cumprirmos o desejo da carne, os quais não agradam a Deus (Rm 8.8), é preciso ter uma vida
dominada pelo Espírito Santo (Gl 5.16), somente assim a natureza carnal será dominada .2

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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