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Desafio da semana: Separe mais tempo de oração e louvor a Deus
S

Um ensino a ser admirado

Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino.
Mateus 7:28
O FUNDAMENTO DO CARÁTER CRISTÃO
Ao encerrar o relato sobre o Sermão do Monte, Mateus registra, no v. 28, a admiração das pessoas com os
ensinamentos de Jesus. É sabido que Cristo arrastou multidões por causa dos milagres que operava (João 6:12).
Contudo, aqui, durante o Sermão do Monte, ele não operou nenhum milagre e o que maravilhou os ouvintes
foram as suas palavras. O ensino deste sermão constitui o fundamento das boas novas e, assim, a base de todo
caráter cristão.
ENSINAMENTOS MARAVILHOSOS
Podemos nos questionar: "quais foram as razões para esse sentimento de admiração da multidão?" É perceptível,
ao longo da leitura do sermão, que Jesus excitava a curiosidade do povo, usando ilustrações e exemplos concretos.
Apesar disso, o que, de fato, chamou à atenção dos seus ouvintes foi o conteúdo da mensagem. Vejamos os
principais ensinamentos trazidos por ele no sermão:



Não pertencemos a este mundo.
Um dos ensinamentos correntes trazidos ao longo do sermão trata da consequência de termos nascidos
novamente por causa de nossa fé no sacrifício de Cristo na cruz. Nós deixamos de pertencer a este mundo e
passamos a ser cidadãos dos céus (Jo 1:19). Por causa disso, não colocamos nossa maior energia nas coisas
efêmeras desta terra, antes, voltamos nossos olhos para a eternidade, onde "nem a traça nem a ferrugem
consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam" (Mt 6:20). Assim, enquanto cuidados das coisas do
Reino, Deus cuida das coisas da terra (Mt 6:33).



Estamos aqui neste mundo ainda para abençoa-lo
Outro tema constante ao longo do sermão diz respeito ao papel que nós, cristãos, devemos exercer neste
mundo. Uma vez salvos, nossa missão agora é edificar os santos e ser testemunho para os incrédulos, a fim
de que eles conheçam o grande amor do Pai em Cristo. Para isso, o Mestre conclama que sejamos sal e luz
deste mundo ( Mt 5:16-16), ou seja, que nossa postura se diferencie dos padrões desse mundo e que, em
todas as oportunidades que tivermos, apontemos para Cristo. Não esqueçamos, pois, do desejo do nosso
Senhor:"(...)que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade."( 1 Tim 2:4)



Uma justiça "muito maior do que a dos fariseus"
Logo no começo do sermão, o Mestre propõe um estilo de vida completamente diferente dos padrões deste
mundo, onde "felizes são os mansos, os pacificadores e os pobres de espírito" (Mt 5:3-12). Fica bastante
claro, assim, que a mudança gerada por Cristo é iniciada no coração do homem. As nossas intenções e
desejos, como as "inofensivas" cobiça e ira, são, na verdade, atos pecaminosos, equivalentes ao adultério e
ao homicídio. Portanto, a nossa mudança interior, através do Espírito Santo, é profunda (Mt 5:20) e tem
poder para mudar o caráter do homem para agradar a Deus (Mt 7:22-23).
CONCLUSÃO:
O ensino de Jesus não tinha o objetivo de persuadir o povo com promessas falsas de uma vida próspera e
tampouco evitar críticas aos padrões de espiritualidade da época, mas falava sobre a realidade da vida do
discípulo, exortando e encorajando com as verdadeiras promessas: “Todo aquele, pois, que ouve estas minhas
palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha” (Mt 7.24)

