
Sendo Cautelosos nas

Sendo Cautelosos nas

Opiniões

Opiniões

Antonio Vitor

Antonio Vitor



Sendo Cautelosos nas Opiniões

Sendo Cautelosos nas Opiniões

www.ebdemfoco.com

Comentário lição 11

A Palavra que perpassa toda a lição é cautela. A palavra nos remete à ideia de prudência,
cuidado e preocupação. No contexto de nossa lição, a palavra cautela tem de ser aplicada ao
cuidado que o seguidor de Jesus precisa ter ao emitir uma opinião a respeito do caráter do
próximo. Hoje vivemos um período do “cancelamento”. Reputações são destruídas por meio
de um “click”, pessoas perdem empregos por causa de opinião. Ora, um cristão
comprometido com as Sagradas Escrituras não pode fazer parte dessa cultura perversa. Por
isso, nosso Senhor disse em seu Sermão: “Não julguem, para que vocês não sejam julgados”
(Mt 7.1 – NAA) .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 JULGAR OS OUTROS

Um longo debate se arrasta em muitas congregações pelo Brasil discutindo a expressão
“julgar”. Essa palavra tem servido de meio pelo qual pessoas tem se permitido viver uma vida
totalmente bagunçada sem repreensão, e, quando são repreendidas, acabam causando um
grande desconforto através de um embate envolvendo o tema. Mas en�m, o que Jesus quis
dizer com a expressão “não julgueis...” (Mt 7.1).

Jesus condena o hábito de criticar os outros, sendo nós mesmos faltosos. O crente deve
primeiramente submeter-se ao justo padrão de Deus, antes de pensar em examinar e
in�uenciar a conduta de outros cristãos (Mt 7.3-5). Cristo não está aqui abolindo a
necessidade do exercício do discernimento e de fazermos avaliação dos pecados dos outros. O
crente é ordenado a identi�car falsos ministros dentro da igreja (Mt 7.15) e avaliar o caráter de
certas pessoas (Mt 7.6; Jo 7.24; 1 Co 5.12) .2
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Em resumo, Cristo estava condenando o ato de julgar precipitadamente e deliberadamente,
apresentando uma falsa aparência de piedade e de santidade, querendo apenas apontar o erro
do próximo sendo que nós mesmos estamos afundados em uma sucessão de erros maiores. Ou
seja, não devemos agir como faziam os fariseus, que apontavam o dedo para todos em forma
de crítica e julgamento, contudo, realizavam coisas piores em suas vidas. Eles eram os famosos
“sepulcros caiados”.

O “Não julgueis” de Jesus é uma palavra profunda, de grande valor. Signi�ca que não se pode
identi�car ninguém com os atos que cometeu ou com as aparências que re�ete. O
ensinamento de Jesus adverte contra a usurpação do julgamento de�nitivo de Deus, que é o
único que vê o coração. Trata-se de exercer sobre si mesmo um cuidado quando se pensa em
avaliar o comportamento de irmãos e irmãs, evitando todos os julgamentos que não se fazem
por amor do outro e que o reduzem à condição de objeto .3

Perceba, contudo, que a questão do julgamento é algo complexo e que deve ser avaliado com
cautela. A Bíblia nos ensina a julgar segundo a reta justiça e não segundo a aparência (Jo
7.24). Em linhas gerais, precisamos orientar e ajudar os nossos irmãos em suas fraquezas, e
olhar para ele do mesmo modo que Cristo olha para nós, sendo misericordiosos e longânimes,
entendendo que o Justo Juiz conhece o que está escondido no coração de cada crente e que
Ele é o Único que tem o poder de julgar com retidão a todos indistintamente. Quanto a nós,
cabe apenas auxiliar os nossos irmãos em suas fraquezas e corrigir os erros segundo a Palavra
de Deus e o ensino de suas misericórdias.

Destaque
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Tomar a passagem de Mateus 7.1 isoladamente, fatalmente, faz com que se aplique um falso
ensinamento. É claro que Jesus espera de nós um julgamento de valor, pois Ele ensinou a
respeito de identi�car os falsos profetas (Mt 7.15-20). Para isso é necessário fazer um
julgamento de valor. Por exemplo, há critério sóbrio e justo para identi�car um falso profeta:
por meio de suas obras. Note que não se trata de um julgamento precipitado. Assim, a força
do ensino de Jesus, no Sermão do Monte, a respeito do julgamento de outra pessoa, é que o
cristão deve estar consciente dos próprios erros por meio da auto avaliação para emitir um
juízo de valor. Isso se faz necessário para não cair na régua dos fariseus que julgavam o outro e
agiam iguais ou piores .1

O que está sendo ensinado por Cristo, quanto ao “julgar”, no sentido de “avaliar”, só deve ser
feito usando a medida do próprio Deus, isto é, o amor e a misericórdia .3

DEVEMOS PRIMEIRAMENTE OLHAR PARA NÓS MESMOS

A ordem de Jesus, “Não julgueis”, visa repreender aqueles que julgam e depreciam alguém,
para exaltar-se. É especi�camente contra a hipocrisia, não tem a �nalidade de encobrir o
comportamento dos outros, é um chamado para discernirmos nossos erros e nossas
motivações, em vez de demonstrar um comportamento negativo para com os outros. Jesus
deu esse alerta, a �m de expor os falsos profetas (Jo 7.15-23). Com base nesses ensinamentos,
Paulo ensinou que devemos exercitar a disciplina na igreja (1 Co 5.1,2) e con�ar em Deus
como o supremo Juiz (1 Co 4.3-5) .4

http://www.ebdemfoco.com/


Sendo Cautelosos nas Opiniões

Sendo Cautelosos nas Opiniões

www.ebdemfoco.com

Aquele que se aplica a observar e apontar, em atitude de julgamento, os outros com certa
frequência, acaba esquecendo de olhar para si, o que é muito perigoso. Quando paramos para
viver uma vida de críticas ao próximo, desprezamos a nós mesmos e deixamos de nos examinar
em todos os aspectos de nossas vidas. É como diz o escritor da lição no tópico 2.2: “Aqueles
que possuem o espírito mórbido da crítica irão concorrer em graves consequências […] Para os
críticos que não conseguem ver as manchas corrosivas em suas vidas, Jesus disse: ‘Aquele que
dentre vós está sem pecado seja o primeiro que atire a pedra contra ela’ (Jo 8.7)”.

Jesus nos disse que devemos examinar nossas motivações e nossa conduta ao invés de julgar o
próximo. As características que nos aborrecem nos outros são frequentemente as mesmas que
temos. Os maus hábitos e comportamentos que a maioria de nós quer mudar nos outros são
os mesmos que estes gostariam de ver mudados em nós […] Julgue-se primeiro, então
amorosamente perdoe e ajude ao seu próximo .4

Destaque

Jesus fala de esperança, não de advertência. Ele chama a atenção para o fato de que as pessoas
tendem a nos tratar assim como as tratamos. Se formos críticos, responderão da mesma
maneira. Por que essa é uma palavra de esperança? Porque rompemos com o padrão e nos
relacionamos com as pessoas de maneira não crítica. Assim, podemos esperar pelo mesmo
tratamento. É hipocrisia julgar os outros, pois para sermos juízes não podemos nos sentir
culpados do que quer que seja. Só conseguimos julgar os outros pelas aparências, isto é, pelo
que vemos .5
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A expressão: “Com a medida com que tiverdes medido vos hão de medir a vós” (Mt 7.2)
conota a retribuição divina e era usada nas obras rabínicas judaicas. Esta declaração de Jesus
remonta à Oração do Senhor no capítulo 6, na qual Ele deixou claro que um espírito
irreconciliável ou condenador revoga o perdão já recebido (Mt 6.14,15). Para ampliar seu
ensino contra julgamento, Jesus focaliza a imagem do argueiro e da trave (Mt 7.3-5). A trave,
ou tábua, é uma hipérbole que Jesus usa para condenar a pessoa que, com uma tábua no olho
(isto é, uma grande falta), tenta tirar um farelo de serragem (um defeito menor) dos olhos de
outra pessoa. Esta imagem intensi�ca a imperfeição e a auto ilusão da hipocrisia.
Normalmente Jesus reserva o título “hipócrita” para os inimigos, mas aqui Ele o aplica aos
discípulos. Ninguém está imune desta miopia ética; assim devemos provar a percepção da
profundidade espiritual da pessoa .6

E SE FÔSSEMOS JULGADOS PELA SEVERIDADE DE DEUS

Analisando o que já foi dito acima podemos perguntar: e se fôssemos julgados pela severidade
de Deus? Será que estaríamos vivos? Será que estaríamos salvos? Se pensarmos assim
entenderemos o quanto incompetente somos para julgar o nosso próximo. Deus nos julga
com bondade e graça, sendo misericordioso e longânime todo tempo.

[…] o verdadeiro Deus descrito nas páginas do Antigo Testamento, […] não é injusto,
malé�co, severo e nem contraditório, mas, sim, amoroso e justo. A bondade divina poder ser
descrita no ato de sua criação, pois providenciou o melhor para o homem, inclusive
colocando-o em um jardim (Gn 2.15). Toda criação divina foi um ato de bondade com o
homem (Gn 1.31), contudo, a severidade e a rigidez de Deus só acontecia quando o homem
desprezava suas leis e seus ensinos .7
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No geral, em se tratando da bondade e severidade de Deus, pelo contexto bíblico, é sempre
bom analisar as palavras de Paulo em Romanos 11.22 (ARA):

Compreendemos a citação anterior à luz da soberania do Senhor. Por certo tempo resolveu
Ele colocar Israel de lado para oportunizar a salvação ao mundo inteiro por meio da fé em seu
Filho Jesus. Deus tomou essa atitude vista como severa como castigo para aqueles que caíram
(Rm 9.32,33), todavia, tem sido bondoso para com os gentios, em especial com aqueles que
aceitaram a fé, porém, eles devem permanecer �rmes na sua benignidade, isto é, uma fé
perseverante, uma constante dependência de Cristo. Caso não procedam assim,
semelhantemente serão cortados como os judeus .

“Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus: para com os que caíram, severidade, mas,
para contigo, a bondade de Deus, se nela permaneceres; doutra sorte, também tu serás
cortado”.

7

A severidade de Deus estará por sobre aqueles que desprezam as palavras do Todo Poderoso,
pecando continuamente e demasiadamente contra as suas leis. Enquanto vivermos
dependentes da graça divina, e buscarmos continuamente a morti�cação da carne e o
fortalecimento do nosso espírito, estaremos debaixo do julgamento divino segundo a sua
bondade e misericórdia.

Esperando Jesus voltar hoje!

Pb 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.

ACESSAR AGORAACESSAR AGORA

http://www.ebdemfoco.com/
https://www.ebdemfoco.com/

