
IRA E RECONCILIAÇÃO 
Mateus 5.21-26 

Introdução  

No texto que estudaremos hoje, veremos que os fariseus interpretavam a lei da seguinte forma: 
“Você não deve matar fisicamente ninguém, porque se o fizer, será castigado por um juiz humano”. 
Mas, ao fazer isso, deixavam de lado o espírito da lei, que é a sua verdadeira interpretação, 
esquecendo as feridas causadas por uma explosão de ira, pelo desprezo ou por uma ofensa. A 
implicação dessa interpretação que fariseus e escribas faziam levava os homens a temer um juízo 
humano, mas não temiam o juízo divino. Nesse texto, Jesus transmite o verdadeiro sentido do 
mandamento “não matarás” (Êx 20.13; Dt 5.17), autenticando sua validade e relevância para a vida 
de seus discípulos e de todos quantos nasceram de novo.  

 

1. O que significa “não matarás” (Mt 5.21-22)? 

a) A ira mata 
Este mandamento (Mt 5.21) não se refere apenas a um homicídio físico literal, mas também a 

uma explosão de ira ou ira guardada no coração contra outra pessoa. O que Jesus estava 
ensinando é que qualquer pessoa que maltrata, xinga, ofende, agride ou guarda rancor contra um 
irmão, já está sujeito a julgamento e corre o risco de estar indo para o fogo do inferno (Mt 5.22). 
Sentir ódio, nutrir mágoa, alimentar a ira ou ter um sentimento maligno contra outra pessoa nos 
leva a afastar-nos dessa pessoa e a fazer de conta que ela não existe, e isto, segundo a Palavra 
de Deus, é um homicídio que acontece no coração. Significa que Deus leva em conta a intenção 
no coração e a atitude mental. Embora não tenha sido consumado o ato de acordo com o 
ensinamento de Jesus, é homicídio.  

Observação: A expressão [sem motivo] (Mt 5.22) está entre colchetes porque não aparece nos 
melhores manuscritos gregos, o que pode indicar que tenha sido acrescentada posteriormente ao 
texto. De qualquer maneira, uma pessoa que conhece o amor e o perdão de Deus, não poderá 
encontrar motivos justos para guardar ira, rancor ou ressentimento contra qualquer ser humano.  

 
b) O desprezo mata 
Claramente somos advertidos que jamais deveríamos ser culpados de falar palavras que 

manifestem desprezo. A palavra raca, traduzida do aramaico, significa “cabeça vazia, sem miolos”. 
Era uma expressão que indicava desprezo por alguém. Dizer para o irmão: “Você é um idiota, um 
cretino”. Insultar alguém, escarnecer ou zombar de outra pessoa nunca visa sua edificação, pelo 
contrário, sua destruição. E Jesus nos ensina que o assassinato não envolve apenas a destruição 
da vida física de outra pessoa, mas também, os sentimentos, as emoções, derrotando de alguma 
maneira o nosso próximo.  

 
c) A ofensa mata  
Em Mateus 15.19, Jesus disse: “Porque do coração procedem maus designíos, homicídios, 

adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias”. Isto significa que é no nosso 
coração que acontecem os maiores homicídios. O ódio e a amargura fazem raiz no coração, a 
ofensa é apenas o seu fruto. Dizer ao seu irmão “você é tolo, louco ou burro”, é uma ofensa 
homicida. 

 

2. Toda ira é pecado? 

É característica da velha natureza o temperamento deliberadamente mau, qual seja, a ira 
injustificada. Em Efésios 4.26, o apóstolo Paulo cita o Antigo Testamento, a LXX do Salmo 4.4, 
quando diz, “irai-vos, e não pequeis”. O verbo hebraico ragaz significa basicamente “tremer”, 
quer por temor quer por ódio. Há uma ira que é justa, tal como a que vemos em nosso Senhor 
Jesus Cristo (Mc 3.5; Jo 2.13-17); mas sua ira nunca o levou a pecar, porque mantinha suas 
emoções sob perfeito controle. O cristão deve estar certo de que sua ira provém de justa 
indignação, e que não exprime apenas provocação pessoal ou orgulho ferido. Não deve possuir 
motivos pecaminosos, nem permitir que o leve de qualquer forma ao pecado.  



A ira não pecaminosa é aquela que nasce como fruto de uma indignação contra o pecado. Nós 
não temos autorização para irar-nos contra o nosso próximo. Pelo contrário, quando formos vítimas 
de atos ou palavras ofensivas, devemos sentir tristeza e compaixão pelo ofensor. O crente deveria 
ficar irado contra a hipocrisia, a injustiça, a maldade, a imoralidade e tudo quanto é mau. Quanto 
maior for a nossa comunhão com Deus, maior será a nossa indignação contra o pecado e maior o 
amor pelo pecador.  

Além disto, o apóstolo Paulo, com seu correto conhecimento da natureza humana, está cônscio 
de que o sentimento que começa como justa ira “contra os pecados” muito facilmente torna-se 
pervertido e em amargo ressentimento “voltado contra nossos irmãos” (Calvino). Acrescenta, 
portanto, a sábia instrução prática, “não se ponha o sol sobre a vossa ira” (Ef 4.26). Há uma 
notável mudança na palavra usada aqui. Ela significa estritamente, “provocação” (paraorgismos; o 
verbo correspondente é usado também em Ef 6.4), e significa o ressentimento pessoal em que a 
ira justa pode se transformar quando acolhida e alimentada nos corações dos homens, que, a todo 
momento são atacados pela tentação da malícia e da amargura. Não se deve guardar sentimentos 
passionais contra as pessoas ou suas ações, para que não seja destruído o amor que procurar tirar 
o bem do mal. É possível que o apóstolo Paulo ao dar este conselho tinha em sua mente o Salmo 
4.4. Porque aquele versículo citado continua, “consultai no travesseiro o coração, e sossegai”, e 
Paulo sabia que essa consulta, essa conversa, era impossível a menos que se tivesse posto a ira 
de lado antes de se deitar.  

É possível que o apóstolo Paulo vá além de Davi, pois no Salmo 4.4 o versículo diz na segunda 
parte apenas: “consultai no travesseiro o coração e sossegai” ou seja “dorme, meditando no 
caso, antes de agir”, mas Paulo nos manda acabar com a própria ira antes do pôr do sol (Ef 4.26). 
“Consultai no travesseiro o coração” é uma expressão hebraica comum para “pensar”, “meditar”. 

É preciso temer ofender a Deus e orar a ele na calma e no silêncio da adoração.  
 

3. A reconciliação é mandamento (Mt 5.23-24)? 

O mandamento não é apenas negativo (não faça), mas positivo (faça). Não devo matar 
fisicamente ou humilhar ao meu próximo. Devo guardar meus lábios e, embora um pensamento 
mau suba à minha mente, não devo expressá-lo em palavras. Fazendo isto, podemos pensar: 
enquanto não me ire, ofenda ou despreze alguém, está tudo bem. Certo? Errado! O mandamento 
não consiste apenas em não pensar em coisas ruins, mas alimentar nossa mente com coisas boas: 
compaixão, amor, perdão e, principalmente, reconciliação.  

 
a) Quando você é o ofensor (Mt 5.23-24) 
Assim como nos dias de hoje, nos tempos de Jesus, as pessoas faziam certos sacrifícios 

(ofertas cerimoniais – cf. Gn 4.3-5; Êx 25.2; Lv 1.2-7.38; Sl 51.16-17; 66.13) na tentativa de encobrir 
ou relevar algum pecado. Por exemplo, alguém pode dizer: “Estou servindo a Deus no ministério 
de música da igreja, sou tão útil na obra, que Deus não vai levar em conta o fato de não estar 
falando com João e Maria”. Esta é uma tentativa de autojustificação. Pensamos que o bem que 
praticamos pode anular o mal que fizemos. Mas, aos olhos de Deus, não tem nenhum valor um ato 
de adoração, se eu estiver alimentando algum pecado do qual eu tenha consciência. Conduta é 
mais importante do que culto formal. Deus não quer receber ofertas de cristãos que não estejam 
em paz entre si. A falta de comunhão com meu irmão é um obstáculo na minha comunhão com 
Deus. Não podemos estar bem com Deus, enquanto estivermos mal com o nosso próximo. Por 
isso, a prioridade de crente não é sacrificar, é obedecer (1 Sm 15.22). 
 

b) Quando você é o ofendido (Mt 18.15) 
A ordem é a mesma, tanto para o ofensor, quanto para o ofendido: vai. E o propósito de ir até 

o irmão é para ganhá-lo, ou seja, para que haja reconciliação. Às vezes podemos pensar: “ele pisou 
na bola comigo, vou esperar que venha e peça perdão”. Parece ser uma atitude justa, só tem um 
problema: não é bíblica! Preciso procurar meu irmão para buscar a reconciliação, mesmo que eu 
tenha sido o ofendido. 

Naturalmente há casos em nossa vida em que o coração está absolutamente pronto a perdoar 
ou a pedir perdão de ofensas, mas acontece que, muitas vezes, o ofensor ou o ofendido não 
reconhecem o seu erro, reciprocamente. Assim, o que nos resta fazer, em casos como esse, é 



pedir perdão, seja para perdoar, seja para ser perdoado e esforçarmo-nos, como disse o apóstolo 
Paulo: “Não torneis a ninguém mal por mal; esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens; 
se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens; não vos vingueis a vós 
mesmos, amados, mas dai lugar à ira; porque está escrito: A mim me pertence a vingança; eu é 
que retribuirei, diz o Senhor” (Rm 12.17-19). 

 

4. A reconciliação deve ser imediata, urgente (Mt 5.25-26). 

Se você estiver na igreja, no meio de um culto de adoração, e de repente se lembrar de que seu 
irmão tem um ressentimento contra você, saia da igreja imediatamente e vá fazer as pazes com 
ele. Não espere que o culto termine. Procure seu irmão e peça-lhe perdão. Primeiro vá, depois 
venha. Primeiro vá reconciliar-se com seu irmão, depois venha e ofereça sua adoração a Deus.  

E, ainda: Se você tiver uma dívida e o seu credor levá-lo ao tribunal para receber o dinheiro dele 
de volta, acerte as contas com ele rapidamente. Entre num acordo antes de chegarem ao tribunal. 
De acordo com a lei romana, o acusador podia levar com ele o acusado perante o juiz; o acusado 
podia propor um ajuste favorável com o acusador quando em caminho; mas depois de chegarem 
perante o juiz, ele seria rigorosamente julgado de acordo com a lei. Faça-o enquanto ainda 
estiverem a caminho do tribunal e pague a sua dívida. Caso contrário, ao chegarem ao tribunal, 
será tarde demais. O seu acusador o processará diante do juiz e o juiz o entregará à polícia e você 
acabará na cadeia. Você não sairá de lá até que tenha pago o último centavo. Por isso, o 
pagamento antes da prisão seria muito mais sensato.  

As figuras são diferentes: uma é extraída da igreja: a outra, do tribunal. Uma diz a respeito a um 
“irmão” (v. 23) e a outra refere-se a um inimigo (v. 25). Mas, em ambos os casos, a situação básica 
é também a mesma (alguém tem um ressentimento contra nós) e a lição básica também é a mesma 
(a necessidade de ação imediata, urgente). No próprio ato de irmos para nos apresentar ao tribunal, 
enquanto estamos nos dirigindo para lá, devemos acertar a nossa dívida. 

Mas com que raridade atendemos à chamada Cristo para a ação imediata! Se o homicídio é um 
crime horrível, a ira e o insulto malévolos também o são. E, do mesmo modo, é qualquer atitude, 
palavra, olhar ou pensamento através do qual ferimos ou ofendemos um outro ser humano. 
Precisamos ser mais sensíveis no que se refere a essas coisas. Nunca deveríamos permitir que 
uma desavença permanecesse, muito menos que se desenvolvesse. Não devemos retardar o fazer 
as pazes. Não devemos nem permitir que o sol se ponha sobre a nossa ira (Ef 4.26). Mas, 
imediatamente, logo que tivermos consciência de um relacionamento estremecido, devemos tomar 
a iniciativa de restaurá-lo, de pedir desculpas pelo ressentimento que provocamos, de pagar a 
nossa dívida, de fazer restituições. E Jesus extraiu estas instruções extremamente práticas do 
sexto mandamento como suas implicações lógicas! Se queremos evitar o homicídio perante Deus, 
devemos tomar todas as possíveis medidas positivas para vivermos em paz e em amor com todos 
os homens. 

Estes versículos servem de encorajamento para não deixar para amanhã aquilo que podemos e 
devemos fazer hoje. Precisamos vencer o orgulho e trilhar o caminho da humildade para buscar 
reconciliação. Neste caminho devemos admitir diante de Deus os nossos erros, arrepender-nos, 
confessá-los e abandoná-los. E depois de admitir nossos erros diante de Deus, ele nos dará forças 
para admiti-los diante dos irmãos.  

 

Conclusão  

Assim como muitos israelitas pensavam estar cumprindo o sexto mandamento: “não matarás” 
(Êx 20.13; Dt 5.17) – muitos crentes hoje podem pensar que não estão matando ninguém, quando 
de fato cometem homicídio no coração, guardando ressentimento, desprezando ou ofendendo 
outras pessoas. Podemos ser inocentes no que se refere a matar fisicamente uma pessoa, mas, 
talvez não sejamos completamente inocentes no sentido de ferir os sentimentos, a reputação, as 
limitações ou as emoções de nosso próximo. Mas, se porventura você se convencer de alguma 
falta neste instante, vá, deixe sobre o altar a sua oferta, corra a acerte tudo. Peça perdão, libere 
perdão. Busque a reconciliação enquanto está a caminho. Não demore. E que Deus o abençoe. 

 
Estudo bíblico ministrado pelo Rev. Paulo Gérson Uliano, dia 23/04/2017, na Primeira Igreja 
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