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 4. Cristo e a lei no Sermão do Monte  (2 trimestre de 2014—Cristo e Sua lei) 
 
Material bíblico: Mt. 5:17–20, Lc. 16:16, Mt. 5:21–32, Rm. 7:24, Mt. 5:33–37, 5:38–48. 
 
Citações 

• Eu não acredito que há um problema neste país ou no mundo de hoje que não 
poderia ser resolvido através do ensinamento do Sermão do Monte. Harry S. 

Truman 

• Nós temos compreendido o mistério do átomo e rejeitado o Sermão do Monte. 
Omar N. Bradley 

• Eu afirmo que é impossível ler o Sermão do Monte e não se declarar contra a pena 
capital. Tony Campolo 

• A maioria das pessoas estão dispostas a tomar o Sermão do Monte como um 
pavilhão para pendurar no navio, mas poucos vão usá-lo como um leme para guiá-
lo. Oliver Wendell Holmes 

• Nenhum político jamais foi capaz de governar seu país, nem qualquer país jamais 
foi capaz de enfrentar o mundo sob os princípios do Sermão do Monte. Frederick 

Scott Oliver 
• Acho que é estranhamente animador que, com exceção do jovem que estabeleceu 

o Sermão do Monte, um guia de boas maneiras, a Bíblia continua a ser ofensiva 
para honestos ouvidos ignorantes, assim como era no primeiro século. Para mim, 
isso de alguma forma valida o seu significado. Considerando que as escrituras 
quase perderam o seu sabor adstringente caracteristicamente durante o século 
passado, o atual analfabetismo bíblico generalizado deve catapultar-nos para uma 
situação mais aproximada da original, da do público do primeiro século. Virginia 

Stem Owens 
 
Perguntas 
 Qual é o tema principal de Jesus no Sermão do Monte? Por que Ele continua 
dizendo "Você já ouviu que a lei disse ... Mas eu vos digo"? Como Jesus enfatiza a 
relevância duradoura da lei, sem entrar em legalismo? Como você responderia aos que 
dizem que Jesus aboliu a lei? Como Jesus vira valores de todo o mundo de cabeça para 
baixo? 
 
Resumo bíblico 

  Em Mt. 5:17–20 Jesus explica que não está abolindo a lei, mas cumprindo-a (veja 
também Lc. 16: 16, 17). Ele continua a dizer em Mt. que, embora a lei justamente aponte 
as ações erradas, ela não é apenas uma questão de evitar as ações. É o pensamento que 
precisa ser mudado também, diz Jesus. Paulo em Rm. 7:24 fica frustrado ao ver a lei 
como uma condenação a ele mesmo , e quer ser libertado da sua vida de pecado e morte!  
Jesus conclui o Sermão do Monte dizendo aos seus ouvintes: “Vocês ouviram o que foi 
dito: ‘Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo’. Mas eu lhes digo: Amem os seus 
inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de 
seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama 
chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa 
receberão? Até os publicanos fazem isso! E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o 
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que estarão fazendo de mais? Até os pagãos fazem isso! Portanto, sejam perfeitos como 
perfeito é o Pai celestial de vocês.” Mt. 5:43-48 (FBV). 

 
Comentários 

O Sermão do Monte é cheio de “você já ouviu dizer, mas Eu digo a você.” O 
sistema de valor de Jesus é o oposto do deste mundo, e Ele deixa claro que tudo tem que 
mudar! Isto é ainda mais surpreendente quando você percebe que ao que Ele está fazendo 
referência é a sua afirmação anterior da Lei! Não rejeitando a lei, Jesus expande isso para 
olhar para o coração; pois isso não é o que fazemos, mas o pensamento que está por trás 
disso. 
 Muitas vezes Jesus vira de cabeça para baixo o que esperamos. Enquanto tenta 
explicar o significado e os valores do Seu reino, Ele usa histórias que suportam a 
“sabedoria convencional” em suas cabeças. Desconcertantes, intrigantes, chocantes, 
surpreendentes, nunca rotineiras, sempre memoráveis, as histórias se destacam. Pelo 
caráter muito raro, elas nos ajudam a ver e compreender a verdadeira natureza do mundo 
espiritual.  

Jesus nos desafia a olhar novamente para o que achamos que sabemos, e nos faz 
reconhecer que as nossas suposições, especialmente a respeito de Deus e da maneira 
como Ele trabalha, geralmente estão erradas. Jesus diz o que eu gosto de chamar de 
histórias inversas: histórias que são o oposto do esperado; contadas talvez com ironia, 
humor ou habilidade dramática. 

Simples, mas nunca simplista, radical, mas nunca ridícula, afiada, mas nunca 
pessoal; Jesus usou estas histórias inversas para ajudar as pessoas verem onde elas 
estavam, e levou-as pela mão para onde precisavam estar. E, embora nunca tenham 
descrito para nós o tom de voz de Jesus, algumas foram certamente contadas com um 
sorriso ou com um senso de ironia. É certamente por acaso que o principal ingrediente de 
humor é o inesperado, o resultado final incomum de uma cadeia de comportamentos. 

Uma vez que Jesus contou essas histórias que invertem os nossos valores, talvez 
devêssemos, antes de tudo, reconhecer que através destas histórias do incomum, estamos 
sendo convidados a olhar não para os paralelos e alegorias, mas para a ideia central de 
que muitas vezes mal interpretamos. 
 
Comentários de Ellen White 
 No sermão do monte, procurou desfazer a obra da falsa educação, dando a Seus 
ouvintes conceito exato de Seu reino, bem como de Seu próprio caráter.   Não atacou, 
todavia, diretamente os erros do povo. Via as misérias do mundo em razão do pecado, 
mas não lhes apresentou um quadro vivo de sua desgraça. Ensinou-lhes alguma coisa 
infinitamente melhor do que haviam conhecido. 
{O desejado de todas as nações, p.204.4} 

Nos dias de Cristo, os líderes haviam passado muito tempo a apresentado ideias 
humanas diante do povo, e o ensinamento de Cristo foi em todos os sentidos contrário as 
teorias e práticas deles. O sermão do monte praticamente contradizia as doutrinas dos 
escribas e fariseus hipócritas. Tinham deturpado tanto a Deus que Ele foi encarado como 
um juiz severo, incapaz de compaixão, misericórdia e amor. Eles apresentaram ao povo 
máximas intermináveis e tradições como procedentes de Deus, quando eles não tinham 
"assim diz o Senhor" por sua autoridade. Embora eles professavam conhecer e adorar o 
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Deus vivo e verdadeiro, eles o deturpavam totalmente, e o caráter de Deus, representado 
pelo seu filho, era como um assunto original, um novo presente para o mundo. Cristo fez 
todos os esforços para varrer as deturpações de Satanás, para que a confiança do homem 
no amor de Deus pudesse ser restaurada. 
{The Review and Herald, 11 de setembro de 1894} 
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