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Sit Dolor Amet





TEXTO AUREO

“Seja, porém, o vosso 
falar: Sim, sim; não, não, 
porque o que passa disso 
é de procedência 
maligna”. (Mt 5.37)



VERDADE PRÁTICA

Fazer um juramento ou uma 
promessa é algo muito sério. 
Por isso, o cristão deve cuidar 
para não prometer ou votar 
aquilo que não vai ter 
condições de cumprir.



LEITURA BÍBLICA EM CLASSE 
MATEUS 5:33-37

33 – Outrossim, ouvistes o que foi dito aos 
antigos: Não perjurarás, mas cumprirás teus 
juramentos ao Senhor.
34 – Eu, porém, vos digo que, de maneira 
nenhuma, jureis nem pelo céu, porque é o 
trono de Deus,



35 – nem pela terra, porque é o escabelo de 
seus pés, nem por Jerusalém , porque é a 
cidade do grande Rei,
36 – nem jurarás pela tua cabeça, porque 
não podes tornar um cabelo branco ou 
preto.
37 – Seja, porém, o vosso falar: Sim, sim; não, 
não, porque o que passa disso é de 
procedência maligna.



INTRODUÇÃO

A sociedade jura para cumprir 
uma promessa, mas Jesus nos 
ensina que nossas palavras 
devem ser sim, sim, e não, não



❑ A Bíblia Sagrada descreve o juramento 
de Deus e o juramento do homem

❑O juramento feito pelo homem 
demonstra duvidas e insegurança, 
porem o juramento de Deus está 
baseado nele próprio a verdade



1º TOPICO

NÃO DEVEMOS JURAR NEM 
PELOS CÉUS NEM PELA TERRA



1- A Lei do Juramento.

De acordo com O Dicionário Bíblico Wycliffe, a lei 
mosaica enfatizou a natureza obrigatória dos 
juramentos (Nm 30.2) 
Quando um homem fizer voto ao Senhor, ou 
fizer juramento, ligando a sua alma com 
obrigação, não violará a sua palavra: segundo 
tudo o que saiu da sua boca, fará.
Decretou o castigo para o perjurado, aquele que 
faz um juramento falso (Dt 19.16-19; 1 Tm 1.10).
Para os devassos, para os sodomitas, para os 
roubadores de homens, para os mentirosos, 
para os perjuros, e para o que for contrário à sã 
doutrina, 1 Timóteo 1:10



Jurar ou falar falsamente uma promessa exigia 
uma oferta pelo pecado,
Aqui vemos a seriedade do juramento

Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em 
vão; porque o Senhor não terá por inocente o 
que tomar o seu nome em vão.
Êxodo 20:7
e dos nomes de seus deuses não façais 
menção, nem por eles façais jurar, nem os 
sirvais, nem a eles vos inclineis,
Josué 23:7



2- O propósito da Lei do Juramento.

Tratava-se de um apelo solene que o adorador 
fazia a Deus, 

Tendo consciência de que ele era o grande juiz 
onisciente e onipotente, dono de tudo

Esquadrinhava os corações de todos o s homens 
(1 Cr 28.9; Jr 17.10)

Ele revelava o íntimo de cada um, a verdade e a 
sinceridade presentes no espírito do homem. 



3- Não jureis nem pelo Céu nem pela Terra.

➢ Os judeus diziam que o juramento só era válido 
quando o nome de Deus estava vinculado ao 
juramento

➢ Se o nome de Deus fosse pronunciado no voto 
ou juramento, não era necessário tal juramento 
ser cumprido

➢ Jesus confrontou essa ideia dos judeus

Ai de vós, condutores cegos! pois que dizeis: Qualquer que jurar pelo 
templo, isso nada é; mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor.
Insensatos e cegos! Pois qual é maior: o ouro, ou o templo, que santifica o 
ouro?
E aquele que jurar pelo altar isso nada é; mas aquele que jurar pela oferta 
que está sobre o altar, esse é devedor. Mateus 23:16-18



A conclusão é que qualquer juramento feito, 
usando alguns desses elementos, teria de ser 
cumprido, pois neles o nome de Deus estava 
envolvido. 

Um cristão verdadeiro e sincero , que tem o 
coração transformado pelo Evangelho, não 
precisa invocar qualquer elemento como céu e 
terra para afirmar que o que está dizendo é a 
verdade, (Sl 15.2; 24.4; Pv 8.7; Ml 2.6; Mq 6.8).



2º TOPICO

NOSSAS PALAVRAS DEVEM 
SER “SIM” E “NÃO”



1- Como deve ser o nosso falar.

✓ Tomar cuidado com o que se fala é valioso demais. 
✓ Esta atitude declara que tipo de pessoa nós somos. 
✓ Um cristão verdadeiro sempre procura falar com 

verdade e sabedoria.
✓ O sábio rei Salomão falou que a morte e a vida estão no 

poder da língua (Pv 18.21).
✓ Jesus afirma que pelas palavras alguém pode ser 

justificado ou condenado (Mt 12.37)
✓ Um cristão cheio das verdades divinas terá um falar 

verdadeiro e reagirá contra todo tipo de falsidade e 
mentira.

✓ Jesus exige honestidade o tempo todo, Não há padrão 
duplo para o cristão.



2- O sim e o não na vida de Paulo.

Nem sempre o que pensamos fazer se realiza, então 
somos atacados por aqueles que nos perseguem

Por vária vezes Paulo procurou ir visitar a igreja de 
Corinto mas não deu certo

Paulo foi acusado por seus perseguidores da igreja de 
Coríntos de não ser uma pessoa confiável

Invoco, porém, a Deus por testemunha sobre a minha 
alma, que para vos poupar não tenho até agora ido a 
Corinto; 2 Coríntios 1:23



3- O que passar disso é uma 
procedência maligna. 

Deus quer que sejamos verdadeiros e 
transparentes em todos os nossos 
relacionamentos. 

Se não for assim daremos lugar a situações 
de procedência maligna.



3º TOPICO

HONESTIDADE COM NOSSAS 
PALAVRAS



1- A palavra honestidade.

➢ Honestidade é uma virtude de alguém que é correto, sincero. 

➢ Do hebraico, tem os o adjetivo yashar, “reto, honesto, correto, direito, 

plano, certo, justo”. 

➢ Jó foi descrito como um homem honesto (Jó 1.8). Em Atos, temos a 

descrição de Cornélio como um homem reto, honesto (At 10.22). 

➢ Aquele que tem um viver reto, honesto, não mentem e nem são falsos

E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu a meu 
servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a 
ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se 
desvia do mal. Jó 1:8
E eles disseram: Cornélio, o centurião, homem justo e 
temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda 
a nação dos judeus. At 10:22



2- É possível ser honesto com 
nossas palavras neste mundo? 

➢ É normal para aquele que não está em Cristo ser 

falso, mentiroso

➢ O verdadeiro discípulo de Cristo, é honesto em suas 

palavras, íntegro no seu caráter,  e jamais mente

Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os 
desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o 
princípio, e não se firmou na
verdade, porque não há verdade nele João 8:44
Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida; 
ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 14:6



3- Dando testemunho.

Uma pessoa honesta revela dignidade 
de caráter, é honrada, digna, e procede 
rigorosamente dentro da regra. 

Salomão disse que tortuoso é o caminho 
do homem cheio de culpa, mas reto o 
proceder do homem honesto (Pv 21.8). 

Você é conhecido por ser uma pessoa 
de palavra? 



REFLEXÃO



Quais são os dois tipos de 
juramentos citados na lição? 

Os juramentos nas Escrituras 
são de dois tipos, aqueles 

feitos por Deus e aqueles feitos 
pelos homens.



No Reino de Cristo, o que elimina a 
necessidade de juramentos?

Um cristão verdadeiro e sincero que tem o 

coração transformado pelo Evangelho não 

precisa invocar qualquer elemento como céu e 

terra para afirmar que o que está dizendo é a 

verdade, posto que na essência a verdade está 

no íntimo do seu coração, no qual não há 

mentira, engodo ou engano.



De acordo com Provérbios 18.21, o 
que está no poder da língua?

Com muita propriedade, o sábio rei Salomão 

falou que a morte e a vida estão no poder da 

língua (Pv 18.21).



O que é honestidade?

Honestidade fala de alguém que é correto, 

que tem seriedade, do hebraico temos o 

adjetivo yashar, “reto, honesto, correto, 

direito, plano, certo, justo”.



Como devemos viver neste mundo?

Devemos viver neste mundo como 

verdadeiros seguidores de Cristo, 

sendo honestos em tudo, em especial 

em nossas palavras, sem recorrermos 

a juramentos hipócritas, profanos e 

desnecessários, que buscam 

condimentar as conversas do dia a dia.


