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Jesus, nesta passagem, aprofunda nossa percepção 
sobre a ira. Enquanto, geralmente, os homens ten-
dem a julgar-se a si próprios como sujeitos dignos e 
bastante distintos em relação a criminosos e assas-
sinos, o ensino de Jesus é que a única coisa que nos 
faz diferentes desses, é a graça de Deus. Assim, de-
vemos cuidar para não cultivarmos o sentimento de 
ira contra nossos irmãos, pois isso trará sobre nós 
a mácula de promotores de contenda no corpo de 
Cristo, e nos fará, ainda, homens e mulheres sujeitos 
ao inferno de fogo.

O que a ira que, por vezes, sentimos, revela sobre 
nós?
Qual a principal preocupação de Jesus quanto ao 
pecado da ira?

Senhor, graças te dou porque fizeste chegar até mim 
teu doce e poderoso Evangelho, é ele quem me dis-
tingue dos mais vis dentre os pecadores. Não fora o 
teu favor, certamente estaria eu rastejando na lama 
de meus pecados sem sequer importar-me com isso. 
Livra-me do pecado da ira, faz de mim um cumpridor 
da tua Lei, um defensor da unidade e um promotor 
da paz. Amém.

Faça uma radiografia das suas reações. Como você 
tem respondido às circunstâncias que te contrariam? 
Qual o nível de descontrole emocional que te domina 
em situações sensíveis? Se há pecado nesse âmbito 
de sua vida, você precisa se arrepender, humilhar-se 
diante de Jesus, negar-se a si mesmo e abraçar o 
modo de vida preconizado pelo Filho de Deus nesta 
passagem. 

É tempo de tomar a iniciativa de perdoar. Há algu-
ma questão pendente entre você e alguém? Ore ao 
Senhor, suplique por resignação e coragem, e dê o 
primeiro passo na direção da reconciliação. Se não 
agirmos assim, nossa adoração a Deus estará dra-
maticamente comprometida.
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