




21 – Ouvistes o 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 
raça será réu do Sinédrio; e qualquer que lhe 
chamar de louco será réu do fogo do inferno.
23 – Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e 
aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa 
contra ti,

LEITURA BÍBLICA EM CLASSE



24 – deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai 
reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois 
vem, e apresenta a tua oferta.
25 – Concilia-te depressa com o teu adversário, 
enquanto estás no caminho com ele, para que 
não aconteça que o adversário te entregue ao 
juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerrem 
na prisão.
26 – Em verdade te digo que, de maneira 
nenhuma, sairás dali, enquanto não pagares o 
último ceitil.



TEXTO ÁUREO

“Eu, porém, vos digo que qualquer que, 
sem motivo, se encolerizar contra seu 
irmão será réu de juízo (Mt 5.22)



VERDADE PRÁTICA

A cólera e a ira não podem dominar o 
coração do crente. Elas devem ser 
evitadas e vencidas com o ensino do 
Evangelho



INTRODUÇÃO



➢ Jesus nos ensinou que o evangelho não é antinomista

➢ A cólera não deve dominar a vida do cristão, pois ela é a 

antessala do homicídio

➢ Devemos vigiar para não magoar alguém, porem se isso 

acontecer devemos nos reconciliar depressa

➢ Jesus valorizou as pessoas

Ouvistes que foi dito aos antigos: Não matarás; mas qualquer que matar será 

réu de juízo.

Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu 

irmão, será réu de juízo; e qualquer que disser a seu irmão: Raca, será réu 

do sinédrio; e qualquer que lhe disser: Louco, será réu do fogo do inferno.

Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão 

tem alguma coisa contra ti,

Deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu 

irmão e, depois, vem e apresenta a tua oferta. Mateus 5:21-24



I- O EVANGELHO NÃO É 
ANTINOMISTA



1- O que é Antinomismo?

▪A palavra nos fornece a própria 
definição: constituída do grego Anti, 
que quer dizer “contra”; e nomos, 
“lei”; diz respeito a tudo contrário à 
lei, normas e regras.



1- O que é Antinomismo?

▪Defensores antinomistas dizem que a Lei não teve origem 
em Deus Pai e que, por isso, ela deve ser rejeitada.

▪Esse ensino violam as Escrituras

Pois que? Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas 
debaixo da graça? De modo nenhum.

Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe 
obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para 
a morte, ou da obediência para a justiça?

Romanos 6:15,16



2- A Lei e o Evangelho.

▪Jesus valorizou a lei e a aperfeiçoou

▪Os Escribas e Fariseus acreditavam “Não matarás” Êxodo 
20:13 ao ato literal de matar uma pessoa, nosso Senhor o 
ampliou e aprofundou, demonstrando que o homicídio 
tem início no coração do ser humano a partir da ira, do 
ódio, da cólera (cf. M t 5.22).

Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se 
encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo; e qualquer que 
disser a seu irmão: Raca, será réu do sinédrio; e qualquer que 
lhe disser: Louco, será réu do fogo do inferno.

Mateus 5:22



3- Legalismo x Antinomismo.

O Legalismo é a observância e prática da lei 
como determinante para a salvação

Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, 

guardai-vos da circuncisão;

Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus 

em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não 

confiamos na carne.
Filipenses 3:2,3



ANTINOMISMO

O antinomismo rejeita todo tipo de normas morais e 
se desculpa da graça para pecar, assim ferem de 
morte a vocação dos cristãos para a santidade

Porquanto está escrito: Sede santos, porque eu sou santo.

E, se invocais por Pai aquele que, sem aceção de pessoas, julga 

segundo a obra de cada um, andai em temor, durante o tempo da 

vossa peregrinação, 1 Pedro 1:16,17

O CRISTÃO DEVE VIGIAR COM ESTAS ATITUDES



II- A CÓLERA É 0 PRIMEIRO 
ATO PARA O HOMICÍDIO



1- Jesus e o sexto mandamento.

Jesus não anulou o sexto mandamento do 
Decálogo (Êx 20.13; Dt 5.17).

➢ Jesus revelou que a ira ou cólera contra um irmão é um tipo de 

homicídio no coração,

➢ “ Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. E vós sabeis 

que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna” (1 Jo 3.15).

➢ O verbo “irar” no grego, em Mateus 5.22, é orgizo, que significa 

provocar, incitar a ira, estar zangado, estar enfurecido. 

PORTANTO, NÃO MATAR, ENVOLVE TAMBÉM 

SENTIMENTOS QUE ANTECIPAM ESSE ATO



2- A cólera no contexto bíblico.

Tanto o salmista quanto o apóstolo Paulo 
escreveram que um servo de Deus pode irar-se, 
mas não deve pecar (Sl 4.4; Ef 4.26).

➢ A ira é uma emoção humana e não pode nos controlar

➢ Devemos fazer um alto-exame de sua origem; 

➢ Espírito justo, zelo pelas coisas de Deus? 

➢ Espírito do mal, vingança, odio? 

➢ Obras da carne; contendas, divisões, ciúmes, orgulho?



Irados contra o pecado, atos desumanos e 
desrespeito a Palavra de Deus

Israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor 

tem uma acusação contra vocês que vivem nesta terra: "A 

fidelidade e o amor desapareceram desta terra, como também 

o conhecimento de Deus. 

Só se veem maldição, mentira e assassinatos, roubo e 

mais roubo, adultério mais adultério; ultrapassam todos os 

limites! E o derramamento de sangue é constante. 

Por causa disso a terra pranteia, e todos os seus habitantes 

desfalecem; os animais do campo, as aves do céu e os 

peixes do mar estão morrendo. Oséias 4:1-3



▪ Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a 

Jerusalém.

▪ No pátio do templo viu alguns vendendo bois, ovelhas e 

pombas, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro.

▪ Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem 

como as ovelhas e os bois; espalhou as moedas dos cambistas e 

virou as suas mesas.

▪ Aos que vendiam pombas disse: "Tirem estas coisas daqui! Parem 

de fazer da casa de meu Pai um mercado! "

▪ Seus discípulos lembraram-se que está escrito: "O zelo pela 

tua casa me consumirá". João 2:13-17

A ira de Jesus



3- O valor da pessoa humana.

Jesus enfatizou o valor da pessoa humana.

"Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: ‘Não matarás’, e 

‘quem matar estará sujeito a julgamento’.

Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito 

a julgamento. Também, qualquer que disser a seu irmão: ‘Racá’, será 

levado ao tribunal. E qualquer que disser: ‘Louco! ’, corre o risco de ir 

para o fogo do inferno. Mateus 5:21,22

Ofender moralmente seu irmão é um 
comportamento inaceitável diante de Deus, 
é o mesmo que cometer um homicídio



Racá, Louco e Geena

➢ Chamar outro de “louco”, do grego móros, que significa ímpio, 

incrédulo, é uma conduta moralmente desprezível. 

➢ Observe que, para quem manifestasse esses tipos de 

comportamentos, o fim era se tornar réu do Sinédrio e receber 

a condenação para o fogo do Inferno, do grego Geena 

➢ Nesse sentido, Jesus mostra que não só peca quem comete 

um homicídio, mas também os que nutrem a cólera, o ódio e 

o rancor no coração



III- A “OFERTA DO ALTAR” 
E A DESAVENÇA



1- A oferta do altar. 

"Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se 

lembrar de que seu irmão tem algo contra você,

deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão; 

depois volte e apresente sua oferta. Mt 5:23,24

Ofertar a Deus com um coração cheio de ira e rancor é sacrifício de tolo

Quando você diz amar a Deus mas odeia seu irmão você mente 1 Jo 4:20
Para o judeu, ofertar era um ato sagrado, e tal atitude fazia-o 

reconhecer a bondade de Deus 

Jesus valoriza o ato de ofertar a Deus quando feito com um 

coração cheio de amor puro e verdadeiro



2- Evitando a desavença.

Os versículos 25 e 26 de Mateus 5 têm relação com os 

versículos 23 e 24, mas uma conotação diferente: 

Os versículos 23 e 24 dizem respeito à adoração; 

Os 25 e 26 dizem respeito ao processo legal. 

Ambos, porém, procuram advertir os discípulos quanto ao 

problema da desavença entre irmãos. 



Comunhão uns com os outros

Jesus Cristo nos convida a viver em comunhão 
uns com os outros para demonstrar nossa 
comunhão com Deus e bom testemunho 
diante da sociedade que convivemos dia a dia

Atentemos para a reflexiva indagação do apóstolo Paulo: “Ousa 

algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante 

os injustos e não perante os santos? […] Não há, entre vós sábios, 

nem mesmo um, que possa julgar entre seus irmãos?” (1 Co 6.1,5).



CONCLUSÃO

Como servos de Cristo compromissados com as 

verdades do Evangelho, não deixemos que 

pensamentos, palavras e ações firam o nosso 

próximo, nem que tornem-se disputas entre nós. 

Em caso de desavenças e desentendimentos, à luz 

das Escrituras, deve-se reconciliar-se imediatamente, 

seguir em paz com todos (Hb 12.14), pois é isso que o 

nosso Deus desejou quando escreveu: “Não matarás!”



REFLEXÕES



Que ideia a palavra Antinomismo traz? 

A palavra traz a ideia de que os 

cristãos não precisam obedecer à 

lei moral do Antigo Testamento.



O que o Antinomismo rejeita?

O antinomismo rejeita todo tipo de 

normas morais, deixando a pessoa 

livre para pecar.



O Senhor Jesus anulou o sexto 
mandamento?

Jesus não anulou o sexto mandamento 

do Decálogo (Êx 20.13; Dt 5.17). Contudo, 

sua interpretação foi mais elevada e 

profunda, pois revelou que a ira ou cólera 

contra um irmão é um tipo de homicídio 

no coração.



Qual o imperativo bíblico para a ira?

O imperativo bíblico é que a 

ira não pode nos dominar 

(Ef 4.26; Hb 12.15).



Qual o ensinamento de nosso 
Senhor quanto à desavença?

Nos versículos 25 e 26, nosso Senhor 

enfatiza que é preciso buscar uma 

solução para a desavença entre irmãos 

fora do tribunal. É preciso sanar as 

desavenças entre nós e, assim, preservar 

os bom testemunho.


