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Mateus 5:43-48

43. "Vocês ouviram o que foi dito: ‘Ame o seu próximo e 
odeie o seu inimigo’.

44. Mas eu lhes digo: Amem os seus inimigos e orem por 
aqueles que os perseguem,

45. para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos 
céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e 
derrama chuva sobre justos e injustos.

46. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa 
receberão? Até os publicanos fazem isso!

47. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão 
fazendo de mais? Até os pagãos fazem isso!

48. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai celestial de 
vocês".



Versículo-chave

Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes 
o bem e emprestem a eles, sem esperar 
receber nada de volta. Então, a 
recompensa que terão será grande e vocês 
serão filhos do Altíssimo, porque ele é 
bondoso para com os ingratos e maus.

Lucas 6:35





Qual a marca do cristão?

 A marca do cristão é a marca de Jesus Cristo – o seu amor

 “O crente é alguém separado de todos os demais, não somente 

dos piores dentre eles, mas até dos melhores e mais excelentes.”

Martin Lloyd-Jones

 “Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês 

se amarem uns aos outros".

João 13:35



Reconciliação e disciplina

 O perdão concedido pela morte de Jesus reuniu a justiça severa e o imenso amor de Deus

 Deus perdoou os pecados, eles não ficaram impunes, pois foram pagos pelo sacrifício de 

Cristo

 Na cruz, Deus está, ao mesmo tempo, salvando e punindo

 Esse princípio funciona para a nossa vida também:

Na vida 
social

•Lc 17.3

•Humilhação

•Coragem

Na vida 
familiar

•Hb 12.5-8

•Disciplina 
com amor

Na vida da 
igreja

•Mt 18.15-17

•Cuidado 
com a 
igreja



Atitudes cristãs para com o mal

Odiar o mal: Rm 12.9

Não devemos retribuir com o mal: Rm 12.17,19; 

1 Pe 2.23

Devemos vencer o mal: Rm 12.20 e 21

O mal deve ser punido: Rm 2.9



A autoridade do Estado

Como o cristão 
deve ver o 
Estado e sua 
autoridade?

Rm 13: o Estado é 
ministro de Deus 
para punir o mal 
e promover o 
bem

Restrição

Controle

Proporção

Confiança



Vencendo o mal com o bem

•O malfeitor 
deve ser punido 
com equidade

Princípio 
Retributivo

•O malfeitor 
deve ser 
reabilitado, 
remodelando 
seu futuro

Princípio 
Reformativo



Próxima aula – 15 de março de 2020:

Sofrimento e glória

QUE DEUS NOS ABENÇOE


