-“Mas a qualquer que te bate na face direita, volta-lhe também a outra”. -

Pr. Abram de Graaf
Palavras – chaves: Perversidade, Humildade, Reino de Deus.
Texto: Mateus 5, 39
Leitura 1: Mateus 21, 33-46
Leitura 2: Domingo 15 CdH
Queridos irmãos em Jesus Cristo,

“Mas a qualquer que te bate na face direita, volta-lhe também a outra”. Todo
mundo conhece estas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Todo mundo
conhece estas palavras, mas até duvido se todo mundo aqui entende bem estas
palavras.
Deixa-me verificar isso. Deixa-me fazer uma pergunta: ninguém notou alguma
coisa estranha em nosso texto? Olha mais uma vez para o nosso texto, pois há
alguma coisa estranha. Ninguém descobriu o que é estranho?
Então vamos fazer uma dinâmica. Peço o menino X para se levantar e para
chegar aqui. Vou simular que vou dar um toque na cara do menino. Faço isso
com a minha mão direita e toco o lado esquerdo...! Mas Jesus falou sobre o
lado DIREITO! Então alguma coisa está errada! Eu só posso tocar o lado direito
se faço isso com a minha mão ESQUERDA! Mas, será que todos os judeus eram
canhotos? Isso não é muito provável. 5% da humanidade são canhotos e o
resto usa a mão direita. Independente de raça, incluindo os Judeus.
Então, irmãos, há alguma coisa estranha neste texto. O primeiro homem que
descobriu isso foi Lucas. Lucas fala sobre a mesma coisa em Lc. 6,29. Ele disse:
“Ao que te bate numa face, oferece lhe também a outra”. Lucas não falou
sobre o lado esquerdo ou o lado direito. Ele deixou isso no meio. E o motivo
pode ser que ele não entendeu OU que ele sabia que Jesus falou sobre um
costume judaico!
Pois com certeza Lucas sabia bem como as coisas
funcionavam na vida. Ele era médico e foi treinado para observar os detalhes.
Podemos ver isso no seu evangelho. Em Lucas 6,6, por exemplo, Lucas fala
sobre um homem cuja mão direita estava ressequida; e em Lucas 22,50 ele
registrou que a orelha direita foi cortada.
Então, Lucas gostou de observar os detalhes, mas aqui ele esqueceu este
detalhe. Jesus falou detalhadamente sobre o lado direito, mas Lucas negou
isso. Por que? Não é fácil para dizer isso, mas pode ser que Lucas escreveu
para os gregos e Mateus escreveu o seu evangelho para os Judeus. Então pode
ser que Jesus disse alguma coisa que é clara para os JUDEUS, mas que não
daria sentido para os gregos. Então Lucas deixou este detalhe fora, mas o
Judeu Mateus registrou este detalhe, porque ele entendia o que Jesus queria
dizer.
Mateus sabia que os Judeus não gostavam de lutar, pois o sexto mandamento
proibia isso. Mas em vez disso eles tinham o costume de mostrar o seu
desprezo dando um toque à bochecha direita de uma pessoa com o lado
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externo da sua mão. Dessa maneira sim ele toca o lado direito do oponente.
Com este gesto o Judeu queria dizer: não vale para te dar um verdadeiro
murro, mas quero que saibas que te desprezo. Podemos comparar isso com um
cascudo, que os brasileiros podem dar aos filhos. Este costume não se
encontra em outros países. Só vi isso aqui no Brasil. Este cascudo mostra
também um desprezo e muitas vezes doe mais do que um verdadeiro murro.
Assim também o toque com o lado externo da mão. Este toque é para humilhar
uma pessoa. E as pessoas não gostam disso. Muitas pessoas preferem um
verdadeiro murro do que um toque com desprezo. No caso de um murro uma
pessoa pode reagir, mas no caso de um toque não.
Então, quem reage e oferece o lado esquerdo é doido. Mas quem aceita esta
oferta e bate agora com força no lado esquerdo, ele é mais doido ainda. Ele é
insensato, perverso. Quem bateu no lado direito com o lado externo da sua
mão, se controlou, mas quem bate no lado esquerdo, deixa se levar por seus
sentimentos. Ele devia ficar com vergonha, mas ele perdeu a vergonha e por
causa disso ele bate de novo.
E assim uma pessoa mostra que ele é perverso. O gesto de oferecer a outra
bochecha serve para isso. Para ver se o oponente é perverso ou não. Quem
humilha uma pessoa publicamente e depois disso continua a bater, ele é doido
e perverso. Por causa disso Jesus disse: “Eu, porém, vos digo: não resistais ao

perverso; Mas a qualquer que te bate na face direita, volta-lhe também a
outra”.
Agora, por que falamos sobre isso? Estamos tratando esta regra, porque esta
regra do Reino de Deus nos ensina muito sobre o REI do Reino de Deus. Esta
regra nos mostra uma atitude divina. A Palavra de Deus fala sobre isso, pois
Deus é assim.
Deixem me explicar isso. Deus criou o mundo e o homem. Deus deu um lugar
especial ao homem. Ele deu toda a terra ao homem para morar e trabalhar. Um
presente enorme! Mas o homem desprezou Deus. O homem negou as ordens
de Deus, ele se rebelou contra Deus e caiu em pecado. Em outras palavras:
O homem se tornou insensato e perverso e DEU UM TOQUE NA CARA DE
DEUS!! Deus podia ficar furioso e reagir, mas Ele não fez isso. Deus reagiu
conforme a sua Palavra que diz: não resistais ao perverso. Deus continuou com
o homem e LHE MOSTROU TAMBÉM O LADO ESQUERDO. Deus fez isso quando
ele mandou seu único Filho Jesus Cristo. A grande pergunta era: o que o
homem ia fazer?
O Rei na parábola dos lavradores maus mandou seu filho também e pensou: A

meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: Este
é o herdeiro; ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. Os
lavradores da parábola eram maus e mostraram isso quando assassinaram o
filho do dono. Os Fariseus e os principais sacerdotes, quando ouviram esta
parábola, sabiam que Jesus estava falando sobre eles. Mas em vez de se
arrepender, eles endureceram os seus corações, e buscaram a prendê-lo. Eles
eram insensatos e perversos. Não tinham vergonha e bateram em Deus no lado
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esquerdo da sua cara. Mais uma vez! E mais uma vez o homem, ou seja, a
humanidade mostrou a sua perversidade.
Deus não resistiu os perversos porque queria mostrar a sua perversidade; Deus
ofereceu o lado esquerdo para que batessem neste lado. Deus mandou seu
único filho para mostrar o seu amor e a perversidade do homem. Cristo chegou
aqui na terra, ele nasceu na cova do dragão; ele chegou ao inferno. Desde o

início até o final da sua vida, o diabo mobilizou as suas forças – demônios e
homens- para matar Jesus. A presença de Jesus aqui na terra causou um
impacto enorme no reino do diabo. Por isso lemos tanto sobre pessoas que
foram possuídas por demônios, e sobre homens endemoninhados. Satanás
estava mobilizando as suas forças contra Jesus. Contra o descendente de Eva,
contra a semente santa, que feriria a sua cabeça.
Os demônios e os homens se assustaram - conscientemente ou
inconscientemente - a ver o Filho de Deus. Ele era a única pessoa que era
boa!!! Se todo mundo está sujo, ninguém se importa mais, pois todos estão
sujos. Mas se uma pessoa que está limpa entrar, todos os outros descobrirão
que estão muito sujos. Se todas as pessoas são pequenas ninguém tem
problema com isso. É assim. Mas se uma pessoa com altura de dois metros
entrar, todas as outras descobrirão que são muito pequenas. A mesma coisa
aconteceu em redor de Jesus. Perto dele as pessoas descobriram os seus
pecados, pois Jesus era a única pessoa boa. E por causa disso os homens
desprezaram-no. Pois perto de Jesus o homem descobre os seus pecados, o
seu lado perverso, os seus erros e a falta de amor.
Os homens na época de Jesus descobriram isso, mas nós também. Ouvindo o
ensino de Jesus. Ouvindo o sermão do monte. Todo mundo sente que a sua
vida não é assim. A nossa vida não é uma vida santa. Nós nos sentimos mais
como Isaías que viu o Senhor na sua glória e disse: Ai de mim! Estou perdido!
Porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de
impuros lábios. Jesus tem este efeito no meio dos homens. E num tal momento
podemos reagir de duas maneiras.
OU podemos nos endurecer e agir conforme a nossa natureza perversa e
crucificar Jesus. OU podemos nos arrepender e buscar Jesus e pedir perdão
pelos nossos pecados. Jesus nos ensinou para fazer isso. Jesus nos ensinou que
ninguém na terra, e ninguém aqui na igreja podem dizer: eu sou bom; eu sou
limpo, eu sou puro. Nenhum homem ou nenhuma mulher pode dizer isso.
TODOS NÒS somos perversos e merecemos ser castigados com a morte eterna.
Mas Cristo chegou e ele era bom. Ele se colocou como substituto no nosso
lugar. Ele sofreu em nosso lugar. Ele suportou a ira de Deus contra o pecado de
todo o gênero humano. E por esse sofrimento ele salvou da condenação eterna
nosso corpo e alma e conquistou para nós a graça de Deus, a justiça e a vida
eterna. São muitas coisas e ainda posso dizer muito sobre isso, mas neste caso
é melhor cantar sobre estas coisas. Cantar e assim glorificar o nome do nosso
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Senhor, pois ele é o nosso Salvador! E quem se examinou e se reconhece como
um pecador perverso, ele ainda mais glorificará o nome de Jesus.
Então, vamos em primeiro lugar nos humilhar, cantando hino 61: nada mereço,
eu só recebi. Só pela graça eu me converti. Eu não me orgulho. Sou pecador.
Sou salvo no sangue Remidor. E logo depois disso cantaremos os Hinos 166:
Glória para sempre ao Cordeiro de Deus; a Jesus o Senhor. Amém.
Cântico: Hino 61: Nada Mereço, eu só recebi.
Hino 166: Glória para sempre ao Cordeiro de Deus.
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