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SÉRIE: SERMÃO DO MONTE
Mt 7:13-20

INTRODUÇÃO

No capítulo 7  do sermão do monte,  a  partir  do versículo 13,  Jesus enfatiza  a necessidade da
escolha. Entrai pela porta estreita. Isto é, os contrastes entre as duas espécies de justiça e devoção,
os  dois  tesouros,  os  dois  senhores  e  as  duas  ambições  foram  fielmente  descritos;  chegou  o
momento da decisão.  Há que escolher entre o reino de Satanás e o reino de Deus; a cultura
prevalecente ou a contracultura cristã. Jesus continua com a sua apresentação de alternativas,
descrevendo os dois caminhos (o largo e o estreito), os dois mestres (o falso e o verdadeiro), os
dois apelos (palavras e atos) e, finalmente, os dois fundamentos (areia e rocha).

1. A escolha inevitável (vs. 13,14). Todos nós preferiríamos ter muito mais opções do que
uma  só,  ou,  melhor  ainda,  gostaríamos  de  fundi-las  todas  em  uma  religião  amontoada,
eliminando assim a necessidade de qualquer escolha. Mas Jesus descarta essa possibilidade. Ele
não nos permite as confortáveis soluções que propomos. Em lugar disso, ele insiste que, afinal de
contas, há uma só escolha, porque só há duas possibilidades. Primeiro, há dois caminhos. Este
conceito já se encontra no Velho Testamento. O Salmo 1, por exemplo, contrasta “o caminho dos
justos”, que se deleitam na lei de Deus, dão frutos e prosperam, com “o caminho dos ímpios”, que
são levados como a palha pelo vento e perecem. Agora Jesus complementa essa figura. Um dos
caminhos é fácil, largo, há muito lugar nele para a diversidade de opiniões e a frouxidão moral. É
o caminho da tolerância e da permissividade. Não tem freios, nem limites de pensamento ou de
conduta. O caminho difícil, por outro lado, é estreito. Seus limites são claramente demarcados.

2. O perigo dos falsos mestres (vs. 15-20). Ao dizer-nos para nos acautelarmos com os
falsos profetas, Jesus fez outra pressuposição, isto é, que há um padrão objetivo da verdade, do
qual a falsidade dos falsos profetas se distingue. Nos tempos bíblicos, um verdadeiro profeta era
aquele que ensinava a verdade por inspiração divina e o falso profeta era aquele que reivindicava a
mesma inspiração divina mas propagava a mentira. Jeremias contrastou-os nestes termos: falsos
profetas “falam visões do seu coração”, enquanto que os verdadeiros profetas “permanecem no
conselho do Senhor”, “ouvem a palavra de Deus”, “proclamam-na ao povo” e “falam da boca do
Senhor” (Jr 23.16, 18, 22). Jesus ensina que aqueles que propagam mentiras em nome de Deus
são profetas falsos, dos quais os seus discípulos deveriam se acautelar, ter cuidado. 

COMPARTILHAMENTO

Jesus  nos  leva  a  um  confronto  próprio,  colocando  diante  de  nós  a  escolha  radical  entre  a
obediência  e  a  desobediência,  e  nos  convoca  a  um compromisso  incondicional  da  mente,  da
vontade e da vida com os seus ensinamentos.

CONCLUSÃO

Entendemos  que  no  caminho  difícil  e  estreito,  desfrutamos  da  comunhão  com  os  irmãos  e
mantemos os olhos no alvo: Cristo. Como defensor da verdade revelada de Deus, aceitamos a
advertência  de Cristo de acautelarmos dos falsos mestres,  que podem nos perverter  e,  assim,
prejudicar o rebanho de Cristo.
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