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Comentário lição 12

A palavra-chave da lição desta semana é bondade. Ela traz a ideia de qualidade ou caráter de
bom. Revela-se na boa índole, benevolência, brandura e boa ação de uma pessoa. Numa
perspectiva �losó�ca, a bondade é o princípio mais elevado da moral. Bondade é um daquele
atributos comunicáveis de Deus ao ser humano, isto é, espera que o salvo em Cristo apresente
esse mesmo atributo em sua caminhada cristã. Esse atributo está ligado ao amor de Deus
revelado em Cristo. Por isso, só em Cristo que o ser humano é capaz de viver o princípio mais
elevado da moral .1

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

A BONDADE DE DEUS

Um dos atributos comunicáveis de Deus é a bondade. Deus, em sua transcendência,
comunica ao homem a sua bondade através da sua graça e misericórdia. A bondade divina é
inexplicável aos olhos do homem natural, porém, é in�ndável em amor para com aqueles que
mereciam apenas a condenação da morte por causa do pecado.

O texto de Mateus 7.7-11 apresenta-nos a bondade divina ao atender as nossas petições. Ao
apresentar que se até os maus atendem com coisas boas aos seus �lhos, Jesus Cristo nos a�rma
que o nosso Deus, que não possui sombra de variação, sendo bom em sua totalidade nos
atenderá e “dará bens aos que pedirem” (Mt 7.11). A bondade divina em responder as nossas
petições demonstra o grande amor de Deus para conosco.
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Após essas palavras iniciais, precisamos entender que […] a de�nição da palavra bondade não
está simplesmente sendo vista como algo natural, mas transcendente, de modo que isso nos
leva ao entendimento de que será na Bíblia e na teologia que o verdadeiro signi�cado de
bondade terá seu real sentido, pois, no aspecto humano, sua de�nição não ultrapassa esses
limites: qualidade de quem tem alma nobre e generosa e é naturalmente inclinado a fazer o
bem; benevolência, benignidade, magnanimidade, ação que re�ete essa qualidade, atitude
amável, cortês; delicadeza .2

A bondade divina se faz presente no Antigo e Novo Testamento, sendo que neste último tal
bondade está presente na vida daquele que está em comunhão com Deus, porquanto, como já
está transformado, será um instrumento na terra para fazer o bem a todos (Ef 2.10), sendo
que tudo o que faz não é para si, mas, sim, para o louvor e glória do Senhor (Mt 5.16) .2

Destaque

O Sermão do Monte traz ênfase à bondade de Deus para que tenhamos a clareza de que
estamos diante de um Deus que não é impessoal, mas que voluntariamente se relaciona com
seus �lhos .1

Deus é um ser bondoso, do qual emanam as boas dádivas para nós (Tg 1.17). Essa bondade é
con�rmada por aqueles que têm suas mentes esclarecidas pelo Espírito Santo de Deus, pois
constatam tanto no seu ser quanto em seus atos essa verdade bíblica. O salmista nos aconselha
a provar o quanto o Senhor é bom (Sl 34.8), e, quando fazemos isso, temos o melhor padrão
para entendermos o que é bom no sentido estético e ético .2

HÁ DOIS CAMINHOS PARA ESCOLHER

Após uma seção do texto apresentar os aspectos relacionados a bondade divina para conosco,
Jesus, através de um exemplo apresentado em forma de uma curta parábola, transmite mais
uma vez a bondade divina, agora de maneira implícita no texto, ao dizer que diante de nós há
duas portas e dois caminhos.
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Cada caminho e porta apresenta um destino �nal aos que se propuserem entrar e caminhar
por eles. A porta larga e o caminho espaçoso dão a ideia de facilidade, prazeres; é a folga sem
cobrança imediata que a vida oferece ao pecador. O caminho espaçoso representa a vida
desregrada e longe da correção das Escrituras Sagradas, onde o homem está banhado em uma
falsa sensação de prazer, fama e aplausos por seus feitos maus. A porta larga transborda
facilidades temporárias ao homem, contudo, o que está do outro lado é uma eternidade de
dor, pranto e ranger de dentes, ou seja, uma eternidade longe de Deus.

Por outro lado, a porta estreita e o caminho apertado não aparentam ser tão satisfatório ao
homem natural. O caminho apertado e a estreita porta representam renúncia, provas,
rejeição; estamos falando de um processo que visa preparar o homem para o gozo da vida
eterna com o Senhor. Porém, poucos desejam esse caminho por desejarem as facilidades do
mundo.

Jesus, de forma típica, apresenta as opções diante da audiência em paralelismo antitético: uma
porta para a vida ou uma porta para a morte. A maioria das pessoas toma o caminho fácil, o
qual é desastroso. A porta para a vida é difícil e restritiva; os verdadeiros discípulos são
minoria. Dado o contexto de Mateus, a di�culdade da porta estreita é o caminho da justiça, na
qual Jesus há pouco instruiu as pessoas .3

Cristo ensinou que não devemos esperar que a maioria o siga pelo caminho que leva à vida.
São poucos os que querem entrar pela porta humilde do verdadeiro arrependimento e, em
seguida, negar-se a si mesmo para seguir a Jesus, esforçar-se sinceramente para obedecer aos
seus mandamentos, buscar zelosamente o seu reino e a sua justiça e perseverar até o sim com
verdadeira fé, pureza e amor .4

Destaque
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A porta que leva à vida eterna (Jo 10.7-9) é reconhecida como estreita. Isto não signi�ca que é
difícil tornar-se um cristão, mas que há um único Caminho que conduz à vida eterna com
Deus, e que poucos decidem andar por Ele. O único modo de chegar ao céu é crer em Jesus
Cristo, porque apenas Ele morreu por nossos pecados e justi�cou-nos diante de Deus. Seguir
os passos de Cristo pode não dar popularidade, mas é a atitude verdadeira e correta. Agradeça
a Deus pela existência deste Caminho! .5

A ideia de dois caminhos é familiar no Antigo Testamento. Mas Jesus chamou a atenção para
as portas. Estreita (Mt 7.13); a mesma palavra do versículo 14. A tradução literal é “apertada”.
O termo grego para larga signi�ca “espaçosa”. O “cristianismo do caminho largo” não levará
ninguém para o céu. Este é um pensamento solene que Jesus declarou; poucos encontrariam
o caminho que leva à vida .6

A MENTIRA DOS FALSOS PROFETAS

Por �m, precisamos ter um olhar mais atento a este tema que será abordado nesse ponto.
Infelizmente chegamos a um contexto onde a aparência de piedade, a encenação de pessoas
que se dizem cheias de Deus e o desrespeito com a Noiva do Cordeiro tomaram conta de
nossas tribunas. Pessoas em nossos templos estão se deixando levar por qualquer um que se diz
profeta ou apresenta ter uma aparência de profeta.

Estes não são apenas um problema recente da igreja do Senhor. Na época de Jesus também
existiam aqueles que se apresentavam “vestidos como ovelhas” mas interiormente eram apenas
“lobos devoradores”. Estamos falando de homens e mulheres que se aproveita da fama e do
status para arrebanhar riquezas para si. São esses que desprezam o apresentar a Cristo para
apresentarem a si mesmos.

Os falsos mestres e profetas exteriormente parecem justos, mas “interiormente são lobos
devoradores” (Mt 7.15). Os “frutos” dos falsos mestres e profetas consistem, principalmente,
no caráter, dos seus seguidores (1 Jo 4.5,6) .4
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Houve muitos falsos profetas na época do Antigo Testamento. Eles profetizavam somente o
que o rei e o povo desejavam ouvir, reivindicavam ser a mensagem de Deus. Hoje também há
falsos profetas. Jesus disse que é necessário nos precavermos contra aqueles cujas palavras soam
como religiosas, mas que, na realidade, são motivadas por dinheiro, fama e/ou poder.
Podemos facilmente identi�ca-los, porque, em seus ensinamentos, minimizam a Cristo e
glori�cam a si mesmos .5

Um falso profeta é capaz de, sozinho, causar um grande dano na igreja do Senhor ao enganar
o povo com suas palavras e aparência de piedade. Quando você se aproxima e convive com
eles, logo percebe que a imagem apresentada no púlpito, ou diante dos holofotes, não condiz
com a realidade de sua vida.

Portanto, avaliemos os frutos dos que batem no peito e se intitulam profetas. E que venhamos
combater a estes hereges, retirando o seu espaço de nossas tribunas a �m de salvar e oferecer
um alimento consistente à igreja do Senhor. Não estou aqui a�rmando que devemos abolir as
profecias, pois as verdadeiras profecias são necessárias no nosso tempo. Estou dizendo aqui
que devemos avaliar a profecia emanada e entender se ela é verdadeira ou apenas mais uma
tática de engrandecimento pessoal daquele que a emitiu.

Destaque

É muito interessante que o assunto da bondade de Deus esteja no mesmo contexto do tema
dos dois caminhos e da identi�cação dos falsos profetas em nossa lição. Deus é tão bom que
não deseja que nos percamos; Deus é tão bom que não deseja que sejamos enganados pelos
falsos profetas; Deus é tão bom que nos convida a trilhar o seu santo caminho; Deus é tão
bom que deseja que tenhamos a mente de seu Filho para discernimos melhor as pessoas. […]
Pela bondade de Deus identi�camos os falsos profetas, que diferentemente do atributo da
bondade, apresentam uma diminuição da pessoa bendita de Jesus Cristo e buscam glória para
si mesmos. Pela bondade de Deus, identi�camos os frutos dos falsos profetas que não são bons,
mas carnais e viciosos .1
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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.
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