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Comentário lição 13

No Reino de Deus, as palavras devem estar de acordo com as ações. Não podemos normalizar
uma cultura em que se pensa uma coisa e se faz outra. Isso é incoerência. Pensar e praticar o
que se pensa é retidão cristã. Nesse sentido, nossa mensagem terá credibilidade quando for
con�rmada pela prática. Nossa prática será mais bem compreendida quando apresentar o
pensamento que a fundamenta. Um não pode estar à parte do outro. Por isso que a conclusão
do Sermão do Monte traz duas imagens para re�etir a respeito dessa coerência entre verdade e
prática .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 CONDENAÇÃO DOS FALSOS SEGUIDORES DE JESUS

Alguns que se autodenominam atletas podem gabar-se de sua atuação em um esporte, mas
isto não prova suas habilidades inatas. Do mesmo modo, nem todo aquele que fala sobre o céu
faz parte do Reino de Deus. Jesus está mais preocupado com o nosso comportamento do que
com o nosso discurso. Ele quer que façamos o que é certo, e não apenas ensinemos o que é
correto […] Ao relatar os versículos 21-23 de Mateus 7, Jesus expôs as pessoas cheias de
religiosidade, mas que nãos tinham um relacionamento pessoal com Ele .2

A mensagem de Jesus transmite uma grande verdade constante não só nos seus dias, mas que
pode ser veri�cada e que grita em nossa realidade. Muitos, valendo-se do título de “profetas”
ou “homens de Deus” – olhando também para as mulheres, iludem pessoas com suas
performances agradáveis aos ouvidos e aos olhos, contudo, no coração habita o engano que
será julgado por Deus no momento certo.

http://www.ebdemfoco.com/


A Verdadeira Identidade do Cristão

A Verdadeira Identidade do Cristão

www.ebdemfoco.com

Muitos que profetizam, pregam ou realizam milagres em seu nome estão enganados,
pensando que são servos de Deus quando, na realidade, Ele não os conhece. Para não ser
enganado nos últimos dias, o dirigente de igreja, ou qualquer outro discípulo, deve apegar-se
totalmente à verdade e à justiça reveladas na Palavra de Deus, e não considerar o “sucesso
ministerial” como padrão de avaliação no seu relacionamento com Cristo .3

O chamado para servir ultrapassa as barreiras da facilidade apresentada e vivida por alguns. Ser
servo é fazer aquilo que o seu senhor manda, ou seja, como servos de Cristo precisamos viver e
fazer a Sua vontade, mesmo que para tal não recebamos a aceitação de um determinado
público.

Aquele que procura ser reconhecido nessa terra pode não estar sendo reconhecido no céu.
Entenda que a aceitação humana nunca representará o concorde divino. O dito popular de
que “a voz do povo é a voz de Deus” é falido em sua origem, pois o povo procura o bem que
lhe agrada, enquanto Deus conhece o verdadeiro bem que precisamos. Destarte, precisamos
a�rmar que: “é melhor ser um desconhecido nesta terra do que um desconhecido no céu”.

“Nunca vos conheci” (Mt 7.23). Estas palavras de Cristo deixam plenamente claro que uma
pessoa pode pregar o evangelho em nome de Cristo, expulsar demônios e operar milagres, sem
essa pessoa ter genuína fé salví�ca em Cristo. As Escrituras nos ensinam que a pregação
evangélica eloquente, um manifesto zelo pela justiça e a operação de milagres podem ter lugar
nesta era mediante a in�uência e o poder de Satanás. Paulo nos adverte que “o próprio Satanás
se trans�gura em anjo de luz”. […] Deus sempre deseja que aqueles que proclamam o
evangelho sejam justos; porém quando uma pessoa má ou imoral prega a Palavra de Deus,
ainda assim Ele pode operar no coração daqueles que recebem a Palavra e entregam-se a
Cristo. Deus não aprova nenhum falso pregador do evangelho, mas Ele certamente
con�rmará a verdade bíblica, e aqueles que a aceitam pela fé .3

Destaque
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Talvez você me pergunte: como é possível alguém ler a Bíblia, falar sobre Cristo e não ser
verdadeiramente cristão? Sem que haja a implantação da nova natureza divina no homem,
vindo do alto pelo novo nascimento (Jo 3.3,5), as verdades das Escrituras serão para ele um
tipo de �loso�a de vida, buscarão viver para o Senhor simplesmente por temer o castigo
eterno, e não por reconhecerem que são pecadores que necessitam do Salvador, sua fé é apenas
mental .4

EM QUEM ESTAMOS ALICERÇADOS?

O Sermão do Monte �naliza com a apresentação de uma parábola necessária, onde apresenta-
nos dois alicerces, fundamentos, que dois grupos distintos escolhem para construir e edi�car
sua “casa”. A nossa vida espiritual deve estar sempre alicerçada em um “solo” �rme, ou seja,
não podemos nos fundamentar em palavras alheias ou naquilo que é vulnerável e passageiro.
Para tanto precisamos analisar: estou edi�cando minha casa sobre a rocha ou sobre a areia?

Edi�car uma casa sobre a rocha signi�ca ser um discípulo que ouve e coloca em prática o que
aprendeu, não que age com imprudência e super�cialidade. A obediência é o sólido
fundamento para que possamos resistir às tempestades da vida . Edi�car uma casa sobre a
rocha, no sentido espiritual, signi�ca estar fundamentado em Cristo e na Sua Palavra. Não é
assim com aqueles que constroem sua casa sobre a areia.

2

Construir uma casa sobre a areia é fundamentar a vida naquilo que perece, que é passageiro. É
caminhar como um imprudente, acreditando, e aceitando, no que lhe é apresentado como
facilidade e prazer. “Como uma casa feita de papelão, a vida do tolo se desmancha, reduzindo-
se a pó. A maioria das pessoas não busca deliberadamente construir sua vida sobre uma
fundação falsa ou com material inferior, mas não pensa em um propósito verdadeiro para ela.
Muitos se encaminham para a destruição não por teimosia, mas por negligência. Parte de
nossa responsabilidade como cristãos é ajudar os outros a parar e pensar em que direção sua
vida tem seguido, e indicar as consequências de ignorar e/ou desprezar a mensagem de
Cristo” .2
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A vida espiritual não pode ser construída de qualquer maneira, colocando qualquer tipo de
material como palha, feno, madeira, ouvindo qualquer pessoa (Sl 1.1,2). Daí a razão de Paulo
dizer: “Veja cada um como edi�ca” (1 Co 3.10,12). É preciso, da parte do edi�cante, muita
sabedoria e prudência na edi�cação de sua vida espiritual. Quem procura edi�car sua vida nas
palavras dos homens, e não nas palavras de Cristo, pode ter certeza de que a sua construção
cairá, pois somente Jesus edi�ca a casa (Sl 127.1) .4

Destaque

O Sermão do Monte tem como conclusão a imagem de duas pessoas: uma prudente e outra
tola. A virtude da prudência é ensinada ao longo das Escrituras. No Sermão do Monte ela se
revela na imagem do homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Essa pessoa é o ouvinte
ou o leitor que ouviu e leu o Sermão, assimilou-o e agora passou a viver de acordo com seus
valores. Ele busca honrar a Cristo, domesticar a sua natureza humana por meio do Espírito
Santo: no lugar da soberba, buscar a pratica da humildade; no lugar da raiva, buscar
apresentar um ânimo manso e pací�co. Essa pessoa ouviu o Evangelho e tomou a resolução de
colocá-lo em prática .1

Há outro homem no sermão: o que construiu a sua casa sobre a areia. Essa pessoa é o ouvinte
ou o leitor que ouviu-o e leu-o, mas não assimilou-o e continua a viver em contradição com
seus valores. Ele busca não honrar a Cristo, não busca domesticar a sua natureza humana por
meio do Espírito Santo: no lugar da humildade, pratica a soberba; no lugar da mansidão,
manifesta a raiva, a irritação. Essa pessoa ouviu o Evangelho, mas não tomou a resolução de
colocá-lo em prática .1

JESUS: A NOSSA VERDADEIRA IDENTIDADE
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O conceito de identidade é a qualidade do que é idêntico, do latim , , o mesmo.
Jesus disse que devemos ser perfeitos como o Pai, isto é, nos identi�carmos com Ele. Observe
que o adjetivo perfeito, , fala de algo que é levado a seu �m, �nalizado, que não carece
de nada para estar completo, adulto, maduro, maior idade. No momento em que nos
identi�camos com Cristo por meio de sua morte, depois por meio dos seus ensinos e de suas
verdades, que sempre apontam para o Pai celestial, haveremos de sempre nos esforçarmos para
expressar as características do Pai, amaremos a todos incondicionalmente, teremos fome e sede
de justiça .

identitas atis

téleios

4

Jesus Cristo é o nosso modelo em tudo. Seu poder na pregação, convidando os pregadores ao
arrependimento, nos transmite um grande exemplo daquilo que deve ser a real intenção do
pregador. Se alguém foge desse aspecto não pode desejar ser classi�cado como alguém que se
parece com Cristo.

Somos convidados a nos parecer com Cristo, a transmiti-Lo em nossas atitudes diárias. Para
tanto, devemos buscar a autoridade necessária para transmitir a Sua Palavra com poder e
ousadia; devemos expressar, diuturnamente, a transformação que Ele realizou em nós;
devemos querer parecer com Ele em tudo.

Finalizo esse grandioso trimestre dizendo: se desejamos ser chamado de �lhos de Deus e
possuidores da identidade de Cristo, precisamos abdicar daquilo que nos traz a glori�cação
humana para investir as nossas forças em fazer a vontade do Pai e convidar os pecadores ao
arrependimento.

Destaque

Segundo o Sermão do Monte, a identidade do seguidor de Jesus é revelada por meio de seu
caráter e valores. Não por acaso, nosso Senhor disse que seus discípulos seriam conhecidos “se
vos amardes uns aos outros” (Jo 13.35). Nesse sentido, a nossa identidade se revela na prática
da vida cristã .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 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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