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Texto Áureo:
Mt. 5.22
22 Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão será réu
de juízo, e qualquer que chamar a seu irmão de raca será réu do Sinédrio; e qualquer que lhe
chamar de louco será réu de fogo do inferno.

Texto da Leitura Bíblica em classe:
Mt. 5.21-26
21 Ouvistes que foi dito aos antigos: Não matarás; mas qualquer que matar será réu de juízo.
22 Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu
de juízo, e qualquer que chamar a seu irmão de raca será réu do Sinédrio; e qualquer que lhe
chamar de louco será réu de fogo do inferno.
- Quando Jesus disse, “Eu, porém, vos digo...’', não estava anulando o mandamento ou acrescentandolhe algo, antes. estava oferecendo uma compreensão mais completa da razão pela qual Deus o
estabelecera. Moisés disse: "Não matarás” (Éx 20.13), Jesus ensinou que não devemos sequer nos
irar a ponto de odiar alguém, pois já teríamos cometido o assassinato em nosso coração. Os fariseus
conheciam o mandamento e. não tendo literalmente assassinado uma pessoa, sentiam que o
obedeciam. Contudo, estavam tão irados com Jesus, que logo conspirariam e planejariam a morte
dele. embora delegassem a outros o ato de tirar-lhe a vida. Deixamos de identificar o intento da
Palavra de Deus. quando a reduzimos a regras de conduta, sem procurar entender a razão pela qual
Ele estabeleceu os mandamentos. Por que guardar apenas as regras, fechando nossos olhos para o
intento de Deus ao criá-las?

23 Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma
coisa contra ti,
- Relações rompidas podem dificultar o nosso relacionamento com Deus. Se tivermos uma mágoa ou
uma queixa contra um amigo, devemos solucionar o problema o mais breve possível. Aqueles que
reivindicam amar a Deus. odiando os outros, são hipócritas. Nossas atitudes em relação ao próximo
refletem o nosso relacionamento com Deus (I Jo 4.20).
24 deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois
vem, e apresenta tua oferta.
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25 Concilia-te de pressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que
não aconteça que o adversário te entregue ao juiz te entrega oficial, e te encerrem na prisão.
26 Em verdade te digo que, de maneira nenhuma, sairás dali, enquanto não pagares o último
ceitil.
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