


Resumo:

Meditação:

Oração:

Ação:

Reprodução:

Jesus apresenta neste trecho a verdadeira forma de 
nos relacionarmos com a Lei: não como se pudésse-
mos através dela alcançar a salvação, mas, sim, que 
por meio dela somos levados àquele que nos salva. 
A vida de quem é salvo, por sua vez, resulta na obe-
diência da Lei como confirmação da obra de Deus 
nos seus. Essa obediência implica uma justiça muito 
superior à dos fariseus, a isso chamamos santifica-
ção: uma vida profundamente comprometida com a 
causa do Reino de Deus, onde o que de fato importa 
é a fidelidade do coração, e não as expressões exte-
riores de uma religiosidade oca, meramente travesti-
da de piedade.

O que Jesus quis dizer com “exceder a justiça dos 
fariseus”?
O que Jesus condenava no procedimento dos fari-
seus em relação à Lei?
Como nos relacionamos com a Lei de Deus de forma 
bíblica?

Senhor, que a tua Lei me leve ao teu Filho, de modo 
que eu reconheça minha pobreza irreparável e tua mi-
sericórdia inesgotável. Mas mais do que reconhecer 
teu amor, quero corresponder, com gratidão e fide-
lidade, todas as incontáveis bênçãos que tens der-
ramado em Cristo sobre mim. Obrigado pela tua Lei, 
ela tem sido e sempre será lâmpada para os meus 
pés e luz para o meu caminho. Amém. 

Lute contra todo resquício de auto lisonja que possa 
ainda haver em você. Esse é um dos maiores engo-
dos nos quais podemos cair ao cumprirmos a Lei de 
Deus. 

Ao cumprirmos a Lei do Senhor, inequivocamente, 
nosso comportamento impactará os que estiverem 
ao nosso redor. Precisamos, entretanto, cuidar para 
que essa obediência não gere e nós engrandecimen-
to próprio, o que fatalmente nos levaria a tratar nos-
sos irmãos de forma pecaminosa, com soberba e or-
gulho. O cumprimento da Lei de Deus deve nos fazer 
cada vez mais humildes, assim como Jesus.
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