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MATEUS 5:31-36
21 Ouvistes que foi dito aos antigos: Não matarás; e: Quem matar estará 
sujeito a julgamento. 
22 Eu, porém, vos digo que todo aquele que [sem motivo] se irar contra seu 
irmão estará sujeito a julgamento; e quem proferir um insulto a seu irmão 
estará sujeito a julgamento do tribunal; e quem lhe chamar: Tolo, estará 
sujeito ao inferno de fogo. 
23 Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão 
tem alguma coisa contra ti, 
24 deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu 
irmão; e, então, voltando, faze a tua oferta.  
25 Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com 
ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz, ao oficial 
de justiça, e sejas recolhido à prisão. 
26 Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último 
centavo. 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MATEUS 5:31-36
27 Ouvistes que foi dito: Não adulterarás.  
28 Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção 
impura, no coração, já adulterou com ela. 
29 Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti; pois te 
convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo 
lançado no inferno. 
30 E, se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti; pois te 
convém que se perca um dos teus membros, e não vá todo o teu corpo para o 
inferno. 
31 Também foi dito: Aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. 
32 Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de 
relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera; e aquele que casar com 
a repudiada comete adultério.



• Mateus 5:17- 20  

  - O ensino de Jesus e a Lei  

  Não penseis que vim revogar a Lei ou os Profetas; não vim para revogar, vim    
 para cumprir. (Mateus 5:17)  

    * Cumprimento Profético / Moral / Cerimonial  / Judicial 

  - A Justiça de Cristo e a dos escribas e fariseus 

  Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e   
 fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. (Mateus 5:20)
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“A justiça do cristão ultrapassa de longe a justiça dos fariseus, em espécie 
mais do que em grau. Poderíamos dizer que não é uma questão de os 
cristãos conseguirem obedecer a 248 mandamentos enquanto os 
melhores fariseus só conseguiram fazer 230 pontos. Não. A justiça do 
cristão é maior do que a justiça dos fariseus porque é mais profunda, 
porque é uma justiça do coração. (...) Os fariseus contentavam-se com 
uma obediência externa e formal, uma conformidade rígida à letra da lei; 
Jesus ensina-nos que as exigências de Deus são muito mais radicais do 
que isto. A justiça que lhe agrada é uma justiça interna, de mente e de 
motivação, pois "o Senhor (vê) o coração". (STOTT, John. A Contracultura 
Cristã) 

1 Sm 16:7; cf. Lc 16:15.



  - Essa era já a promessa: 

  Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias,   
diz o Senhor: Na mente, lhes imprimirei as minhas leis, também no coração    lhas 
inscreverei; eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. (Jeremias      31:33) 

  Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo; tirarei de vós o    
 coração de pedra e vos darei coração de carne.  
  Porei dentro de vós o meu Espírito e farei que andeis nos meus estatutos,     
 guardeis os meus juízos e os observeis. (Ezequiel 36:26,27) 
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“Não devemos imaginar (como alguns pensam hoje em dia) que, quando 
temos o Espírito, podemos dispensar a lei, pois o que o Espírito faz em 
nossos corações é exatamente escrever neles a lei de Deus. Portanto, 
"Espírito", "lei", "justiça" e "coração" todos se relacionam. Os fariseus 
pensavam que uma conformidade externa à lei seria uma justiça 
suficiente. 

 (...) 

 Portanto é esta obediência profunda, que ê a justiça do coração e que só 
é possível naqueles em quem o Espírito Santo operou a regeneração e nos 
quais agora habita. É por isso que a entrada no reino de Deus é impossível 
sem uma justiça maior (isto é, mais profunda) do que a dos fariseus. É 
porque tal justiça é evidência do novo nascimento, e ninguém entra no 
reino sem ter nascido de novo.” (STOTT, John. A Contracultura Cristã)



• Exemplos dessa Justiça maior e mais profundas 

  - 06 ANTÍTESES: introduzidas pela mesma fórmula (com variações): “Ouvistes que 
foi dito aos antigos” . . . “Eu, porém, vos digo” 

   * Mateus 5: 21-26 / 27-30 / 31-32 / 33-37 / 38-42 / 43-48  

  - Com quem Jesus contrasta? Jesus está contradizendo a Lei as perversões na sua 
interpretação e ensino. Jesus reafirma a Lei e restabelece a  sua verdade. 

   * Nos versículos anteriores (Mt 5:17-20), Jesus já havia se manifestado; 

   * Fórmula introdutória: Jesus usou o verbo errethé (aoristo, "foi dito"); quando se 
referia às escrituras usava gegraptai (perfeito, "está escrito") 
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- Calvino expressou corretamente, ao afirmar que Jesus não atuou "como 
um novo legislador, mas como o fiel explanador da lei que já fora dada". 

- Semelhantemente, no comentário da BKJ: 

“Mateus 5.21 começa uma seção do Sermão do Monte geralmente 
conhecida como as “Seis Antíteses”. O título pode parecer sugerir que 
Jesus se opôs ao AT de alguma maneira, mas na verdade Ele sempre 
sustentou a autoridade do antigo pacto. Em vez de contradizer ou 
subverter os ensinos do AT, Jesus se opôs a interpretações equivocadas 
dos escribas e fariseus. Esses homens se preocupavam apenas com 
questões superficiais, mas Jesus foi mais profundo do que eles Jesus 
argumentou que  a lei proíbe não apenas o homicídio em si, mas também 
atitudes homicidas. Semelhantemente, temperamentos violentos são 
condenados da mesma forma que ações violentas.”



ESCOLA BÍBLICA - IGREJA BATISTA FAROL

- Na mesma linha Stott: 

“Mas os escribas e fariseus não se contentavam simplesmente em 
restringir os mandamentos da lei para que se adaptassem às suas 
conveniências; procuravam atender às suas conveniências ainda mais, 
ampliando as permissões. Assim, tentavam ampliar a permissão do 
divórcio além do simples fundamento de "alguma indecência" para incluir 
qualquer capricho do marido, e alargar a permissão da vingança além dos 
tribunais para incluir a vingança pessoal. (...) Este exame preliminar das 
antíteses mostrou-nos que Jesus não contradisse a lei de Moisés. Pelo 
contrário, os fariseus é que o estavam fazendo. O que Jesus fez foi explicar 
o verdadeiro significado da lei moral, com todas as suas implicações 
inquietantes.” 
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ANALISANDO AS TRÊS 
PRIMEIRAS ANTÍTESES
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1ª. ANTÍTESE 
21 Ouvistes que foi dito aos antigos: Não matarás (Ex 20.13 / Dt 5:17); e: Quem matar estará 
sujeito a julgamento.  
22 Eu, porém, vos digo que todo aquele que [sem motivo] se irar contra seu irmão estará 
sujeito a julgamento; e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do 
tribunal; e quem lhe chamar: Tolo (raca – oco) , estará sujeito ao inferno (Geena) de fogo.  
23 Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma 
coisa contra ti,  
24 deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão; e, então, 
voltando, faze a tua oferta. 
25 Entra em acordo sem demora  ( Tg 1.19-20 / Ef 4 26-27 / Rm 12.17-21) com o teu 
adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao 
juiz, o juiz, ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. 
26 Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo.
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2ª. ANTÍTESE 

27 Ouvistes que foi dito: Não adulterarás. (Ex 20.14 / Dt 5.18) 
28 Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção 
impura (com o propósito de desejá-la ardentemente – NAA), no coração, já 
adulterou com ela. 
29 Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti; pois te 
convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo 
lançado no inferno. 
30 E, se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti; pois te convém 
que se perca um dos teus membros, e não vá todo o teu corpo para o inferno. 

3ª. ANTÍTESE 

31 Também foi dito: Aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. 
(Dt 24:1-4) 
32 Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de 
relações sexuais ilícitas (porneia), a expõe a tornar-se adúltera; e aquele que 


