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“A religião do cristão: não hipócrita, mas real”

SÉRIE: SERMÃO DO MONTE
Mt 6.1-6; 16-18

INTRODUÇÃO

Jesus  começou  a  falar  no  sermão  do  monte,  descrevendo  nas  bem-aventuranças  os  elementos
essenciais  do  caráter  cristão,  e  prosseguiu  indicando,  através  das  metáforas  do  sal  e  da  luz,  a
influência  para  o  bem  que  os  cristãos  exercerão  na  comunidade,  se  possuírem  esse  caráter.  No
capítulo 6 Jesus passa da justiça moral do cristão para a sua justiça "religiosa”. Os três exemplos de
justiça "religiosa" apresentados por Jesus — as esmolas, a oração e o jejum — expressa, num certo
grau, nossa obrigação para com Deus, para com os outros e para com nós mesmos. Dar esmolas é
procurar servir ao nosso próximo. Orar é buscar a face de Deus e reconhecer a nossa dependência
dele. E jejuar (isto é, abster-se de alimentos por razões espirituais) é, pelo menos em parte, um modo
de autonegação e autodisciplina. Jesus não levantou a questão se os seus discípulos iam se ocupar
destas coisas mas, presumindo que o fariam, ensina-lhes por que e como fazê-lo.

1. A esmola cristã (vs. 2-4). O Velho Testamento ensina muito sobre a compaixão para com os
pobres. Nosso Senhor está preocupado do começo ao fim deste Sermão com as motivações, com os
pensamentos escondidos no coração. A questão não é tanto sobre o que a mão está fazendo (passando
algum dinheiro, comidas, roupas), mas o que o coração está pensando enquanto a mão age. Há três
possibilidades: ou estamos querendo o louvor dos homens, ou preservamos o nosso anonimato, mas
silenciosamente congratulamo-nos pelo que fizemos, ou estamos apenas desejosos da aprovação de
nosso Pai divino.

2. A oração do cristão (vs. 5 e 6). Neste segundo exemplo de justiça "religiosa", Jesus descreve
dois homens orando. Novamente, a diferença básica é entre a hipocrisia e a realidade. Ele põe em
contraste o motivo das orações e as suas recompensas. É possível ir à igreja pelos mesmos motivos
errados que levavam o fariseu à sinagoga: não para adorar a Deus, mas para obter uma reputação de
piedade. O que se destaca é a perversidade de toda prática hipócrita. Dar louvor a Deus, tal como dar
esmolas aos homens, é um ato autêntico por si só. Um outro motivo qualquer destrói os dois.

3.  O  jejum  do  cristão  (vs.  16-18). Jesus  assumiu  que  o  jejum  teria  lugar  na  vida  cristã.  O
propósito  do jejum não é fazer  propaganda de nós mesmos,  mas disciplinar-nos;  não obter  uma
reputação, mas expressar a nossa humildade diante de Deus e a nossa preocupação com os outros que
estão passando necessidade. Se esses propósitos forem cumpridos, seremos bem recompensados.

COMPARTILHAMENTO
O  cristão  precisa  ter  cuidado  para  não  fingir  estar  louvando  a  Deus,  quando,  na  realidade,  está
preocupado com o louvor dos homens.

CONCLUSÃO
A diferença essencial  na religião como na moralidade é  que a  justiça  cristã  autêntica não é uma
simples manifestação, mas algo escondido no coração. Jesus, no sermão do monte, contrasta o cristão,
que age em segredo, e que deseja, em recompensa, tão somente a bênção de Deus, que é o seu Pai
celeste e que vê em secreto.
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