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3. Cristo e as tradições religiosas (2 trimestre de 2014—Cristo e Sua lei) 
 
Material bíblico: Mt. 23:1–7, Mt. 15:1–6, 8,9,  Is. 29:13, Mt. 5:17–20, Rm. 10:3. 
 
Citações 

• É bom estabelecer a sua própria religião em seu coração, para não ser dependente 
de tradição e os ideais de segunda mão. A vida vai parecer-lhe, mais tarde, não 
menor, mas uma coisa maior. D.H. Lawrence 

• A tradição torna-se a nossa segurança, e quando a mente está segura é que está em 
decadência. Jiddu Krishnamurti 

• Tradição: uma daquelas palavras que pessoas conservadoras usam como um 
atalho para pensar. Warren Ellis 

• Tradicionalistas são pessimistas quanto ao futuro e os otimistas quanto ao 
passado. Lewis Mumford 

• A tradição é a ilusão da permanência. Woody Allen 

• A tradição é uma explicação para agir sem pensar. Grace McGarvie 

 
Perguntas 
 Porque a tradição religiosa é tanto útil quanto perigosa? Como lidamos com as 
nossas próprias tradições religiosas, como a ordenação? Como podemos evitar cair na 
armadilha da "legalidade"? Qual é a diferença entre as normas culturais e os princípios 
religiosos? Que lições podemos aprender com a forma como Jesus lidou com essas 
questões? 
 
Resumo bíblico 
 Então, Jesus disse à multidão e a seus discípulos: “Os mestres da lei e os fariseus 
se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem. 
Mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos 
pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos 
a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos 
homens...” Mt. 23:1-5 (FBV). Neste ataque muito franco, Jesus está confrontando a ideia 
corruptora de que a observância externa da Lei faz com que você ganhe crédito. Ele 
também apontou essa hipocrisia quando disse: “Então alguns fariseus e mestres da lei, 
vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: “Por que os seus discípulos 
transgridem a tradição dos líderes religiosos? Pois não lavam as mãos antes de comer!” 
“E por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês?” 
Respondeu Jesus. Pois Deus disse: ‘Honra teu pai e tua mãe’ e ‘quem amaldiçoar seu pai 
ou sua mãe terá que ser executado’.  5Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai 
ou a sua mãe: ‘Qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é uma oferta dedicada 
a Deus’, ele não é obrigado a ‘honrar seu pai’ dessa forma. Assim vocês anulam a palavra 
de Deus por causa da tradição de vocês. Hipócritas! Bem profetizou Isaías acerca de 
vocês, dizendo: ‘Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de 
mim. Em vão me adoram; seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por 
homens’”.  Mt. 15:7-9 (FBV). 
 Nestes dois exemplos Jesus ilustra como mesmo a legítima observância pode ser 
destorcida para fazer o que quiser! Em Mt. 5:17-20 Jesus indica que não está abolindo a 
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lei, mas cumprindo-a, mostrando o que ela realmente significa! A tragédia é como Paulo 
escreve aos Romanos: “Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando 
estabelecer a sua própria,  não se submeteram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é 
Cristo, para a justificação de todo o que crê.” Rm 10:3-4 (FBV). 
 
Comentários  

 O desafio da tradição é tanto um benefício quanto uma maldição! As tradições 
podem manter memórias vivas, e nos ajudar a ganhar uma sensação de pertencimento e 
de propósito. Tradições, especialmente as religiosas, ajudam-nos a estabelecer o que 
somos. 
 Mas, por outro lado, como podemos ver nos textos acima, elas podem ficar no 
caminho da verdade. Ao colocar as tradições religiosas acima de uma verificação do que 
é verdadeiro, acabamos fazendo cegamente “como nos foi dito”; sem uma reflexão 
espiritual sobre os motivos. A exclamação: “nós sempre fizemos assim!” é muito ouvida 
e ensurdece aqueles que estão tentando descobrir novas maneiras de compartilhar nossa 
fé.  
 Isso é mais notoriamente perigoso quando nossas tradições deturpam a Deus. 
Muitas vezes fazemos as coisas porque é a maneira que nós sempre fizemos, não porque 
estamos pensando em como essas coisas vão ser percebidas ou se existe algum 
significado nelas hoje. Muito do que achamos que é religião é simplesmente tradições 
acumuladas e precisamos eliminar aqueles que estão no caminho da melhor comunicação 
da verdade de Deus para o nosso mundo. Só porque os líderes religiosos apelam a 
“conservação da fé de nossos pais”, não significa que devemos ser como aqueles que 
Jesus condenou por estarem meramente seguindo suas tradições. Talvez nós também 
precisamos ver onde substituímos a verdade de Deus pelas tradições dos homens... 
 
Comentários de Ellen White 

A lei de Jeová foi sobrecarregada com tradições severas e desnecessárias, e Deus 
era representado como severo, exigente, vingativo, e arbitrária. Ele foi retratado como 
alguém que poderia tirar prazer do sofrimento das suas criaturas. Os próprios atributos 
que pertenciam ao caráter de Satanás, o mal representou como pertencente ao caráter de 
Deus. Jesus veio para ensinar os homens do Pai, para representá-lo corretamente diante 
dos filhos caídos de terra. Os anjos não poderiam retratar totalmente o caráter de Deus, 
mas Cristo, que era a personificação viva de Deus, não falharia em realizar o trabalho. A 
única maneira pela qual Ele poderia definir e manter os homens corretos era tornando-se 
visível e familiar aos olhos deles. Para que os homens pudessem ter a salvação Ele veio 
diretamente à eles, e se tornou um participante de sua natureza. 
{The Signs of the Times, 20 de janeiro de 1890} 

Desde pequeno, começara Jesus a agir por Si na formação de Seu caráter, e nem 
mesmo o respeito e o amor aos pais O podiam desviar de obedecer à Palavra de Deus. 
“Está escrito”, era Sua razão para cada ato que destoasse dos costumes domésticos. A 
influência dos rabinos, porém, tornou-Lhe amarga a vida. Mesmo na mocidade teve que 
aprender a dura lição do silêncio e da paciência no sofrimento. 

Seus irmãos, como eram chamados os filhos de José, tomavam o lado dos rabinos. 
Insistiam em que a tradição deveria ser atendida, como se fossem ordens divinas. 
Consideravam até os preceitos dos homens como mais altos que a Palavra de Deus, e 
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ficavam sobremaneira aborrecidos com a clara penetração de Jesus em distinguir entre o 
falso e o verdadeiro. Sua estrita obediência à lei de Deus, condenavam como obstinação. 
Ficavam surpreendidos do conhecimento e sabedoria que revelava em Suas respostas aos 
rabis. Sabiam que não recebera instruções dos sábios e, no entanto, não podiam deixar de 
ver que era para eles um instrutor. Reconheciam que Sua educação era de mais alta 
ordem que a deles próprios. Não discerniam, entretanto, que havia tido acesso à árvore da 
vida, fonte de saber para eles desconhecida. 
{O desejado de todas as nações, p.52.1} 
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