As lições do Mestre dos Mestres
Textos extraídos dos 4 Evangelhos – selecionados e organizados por
Hugo Goes
O presente trabalho tem como escopo reunir os principais ensinamentos de
Jesus, que devem servir como um farol para a nossa caminhada. Se
pautarmos nossa vida pelos ensinamentos do Mestre dos Mestres,
certamente encontraremos um porto seguro nesta vida e na eternidade que
nos espera.
Bem aventuranças (Mateus 5, 3-12)
3 “Felizes os pobres no espírito, porque deles é o Reino dos Céus.
4 Felizes os que choram, porque serão consolados.
5 Felizes os mansos, porque receberão a terra em herança.
6 Felizes os que têm fome e sede da justiça, porque serão saciados.
7 Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia.
8 Felizes os puros no coração, porque verão a Deus.
9 Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus.
10 Felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o Reino dos
Céus.
11 Felizes sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo,
disserem todo mal contra vós por causa de mim.
12 Alegrai-vos e exultai, porque é grande a vossa recompensa nos céus.
Pois foi deste modo que perseguiram os profetas que vieram antes de vós.
Devemos ser o sal da terra e a luz do mundo (Mateus 5, 13-16)
13 “Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal perde seu sabor, com que se
salgará? Não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e pisado
pelas pessoas.
14 Vós sóis a luz do mundo. Uma cidade construída sobre a montanha não
fica escondida.
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15 Não se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma caixa, mas
sim no candelabro, onde ela brilha para todos os que estão em casa.
16 Assim também brilhe a vossa luz diante das pessoas, para que vejam as
vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus.
Não cometer adultério (Mateus 5, 27-30)
27 “Ouvistes que foi dito: ‘Não cometerás adultério’.
28 Ora, eu vos digo: todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo
de possuí-la, já cometeu adultério com ela em seu coração.
29 Se teu olho direito te leva à queda, arranca-o e joga para longe de ti! De
fato, é melhor perderes um de teus membros do que todo o corpo ser
lançado ao inferno.
30 Se a tua mão direita te leva à queda, corta-a e joga-a para longe de ti!
De fato, é melhor perderes um de teus membros do que todo o corpo ir
para o inferno.
Não repudiar a esposa (Mateus 5, 31-32)
31 “Foi dito também: ‘Quem despedir sua mulher dê-lhe um atestado de
divórcio’.
32 Ora, eu vos digo: todo aquele que despedir sua mulher – fora o caso de
união ilícita – faz com que ela se torne adúltera; e quem se casa com a
mulher que foi despedida comete adultério.
O que Deus uniu, o homem não separe (Mateus 18, 3-9)
3 Alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e, para experimentá-lo,
perguntaram: “É permitido ao homem despedir sua mulher por qualquer
motivo?”
4 Ele respondeu: “Nunca lestes que o Criador, desde o princípio, os fez
homem e mulher
5 e disse: ‘Por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e
os dois formarão uma só carne’?
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6 De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que
Deus uniu, o homem não separe”.
7 Perguntaram: “Como então Moisés mandou dar atestado de divórcio e
despedir a mulher?”
8 Jesus respondeu: “Moisés permitiu despedir a mulher, por causa da
dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o princípio.
9 Ora, eu vos digo: quem despede sua mulher – fora o caso de união ilícita
– e se casa com outra, comete adultério”.
O repúdio da mulher (Lucas 16, 18)
18 Todo aquele que despede a sua mulher e se casa com outra, comete
adultério. E quem se casa com a que foi despedida, também comete
adultério.
Não jurar (Mateus 5, 33-37)
33 “Ouvistes também que foi dito aos antigos: ‘Não jurarás falso’, mas
‘cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor’.
34 Ora, eu vos digo: não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o
trono de Deus;
35 nem pela terra, porque é o apoio dos seus pés; nem por Jerusalém,
porque é a cidade do Grande Rei.
36 Também não jures pela tua cabeça, porque não podes tornar branco ou
preto um só fio de cabelo.
37 Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. O que passa disso vem do
Maligno.
Procura reconciliar-te com teu adversário (Mateus 5, 21-26)
21 “Ouvistes que foi dito aos antigos: ‘Não cometerás homicídio! Quem
cometer homicídio deverá responder no tribunal’.
22 Ora, eu vos digo: todo aquele que tratar seu irmão com raiva deverá
responder no tribunal; quem disser ao seu irmão ‘imbecil’ deverá responder
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perante o sinédrio; quem chamar seu irmão de ‘louco’ poderá ser
condenado ao fogo do inferno.
23 Portanto, quando estiveres levando a tua oferenda ao altar e ali te
lembrares que teu irmão tem algo contra ti,
24 deixa a tua oferenda diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu
irmão. Só então, vai apresentar a tua oferenda.
25 Procura reconciliar-te com teu adversário, enquanto ele caminha contigo
para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará
ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão.
26 Em verdade, te digo: dali não sairás, enquanto não pagares o último
centavo.
Não se vingar (Mateus 5, 38-42)
38 “Ouvistes que foi dito: ‘Olho por olho e dente por dente!’
39 Ora, eu vos digo: não ofereçais resistência ao malvado! Pelo contrário,
se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a esquerda!
40 Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe
também o manto!
41 Se alguém te forçar a acompanhá-lo por um quilômetro, caminha dois
com ele!
42 Dá a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pede emprestado.
Amor aos inimigos (Mateus 5, 43-48)
43 “Ouvistes que foi dito: ‘Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo!’
44 Ora, eu vos digo: Amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos
perseguem!
45 Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus; pois ele faz
nascer o seu sol sobre maus e bons e faz cair a chuva sobre justos e
injustos.
46 Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os
publicanos não fazem a mesma coisa?
47 E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Os
pagãos não fazem a mesma coisa?
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48 Sede, portanto, perfeitos como o vosso Pai celeste é perfeito.
Ser misericordioso (Lucas 6, 27-36)
27 “Ora, a vós que me escutais, eu digo: amai os vossos inimigos e fazei o
bem aos que vos odeiam.
28 Falai bem dos que falam mal de vós e orai por aqueles que vos
caluniam.
29 Se alguém te bater numa face, oferece também a outra. E se alguém
tomar o teu manto, deixa levar também a túnica.
30 Dá a quem te pedir e, se alguém tirar do que é teu, não peças de volta.
31 Assim como desejais que os outros vos tratem, tratai-os do mesmo
modo.
32 Se amais somente aqueles que vos amam, que generosidade é essa? Até
os pecadores amam aqueles que os amam.
33 E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que generosidade
é essa? Os pecadores também agem assim.
34 E se prestais ajuda somente àqueles de quem esperais receber, que
generosidade é essa? Até os pecadores prestam ajuda aos pecadores, para
receberem o equivalente.
35 Amai os vossos inimigos, fazei o bem e prestai ajuda sem esperar coisa
alguma em troca. Então, a vossa recompensa será grande.Sereis filhos do
Altíssimo, porque ele é bondoso também para com os ingratos e maus.
36 Sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso.
O perdão e a generosidade (Lucas 6, 37-38)
37 “Não julgueis e não sereis julgados; não condeneis e não sereis
condenados; perdoai e sereis perdoados.
38 Dai e vos será dado. Uma medida boa, socada, sacudida e transbordante
será colocada na dobra da vossa veste, pois a medida que usardes para os
outros, servirá também para vós”.
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O perdão (Lucas 17, 3-4)
3 Cuidado, portanto! Se teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se
arrepender, perdoa-lhe.
4 Se pecar contra ti sete vezes num só dia, e sete vezes vier a ti, dizendo:
‘Estou arrependido’, perdoa-lhe”.
Perdoar sempre (Mateus 18, 21-22)
21 Pedro dirigiu-se a Jesus perguntando: “Senhor, quantas vezes devo
perdoar, se meu irmão pecar contra mim? Até sete vezes?”
22 Jesus respondeu: “Digo-te, não até sete vezes, mas até setenta vezes
sete vezes.
A boca fala daquilo de que o coração está cheio (Lucas 6, 43-45)
43 “Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê
frutos bons.
44 Cada árvore se reconhece pelo seu fruto. Não se colhem figos de
espinheiros, nem uvas de urtigas.
45 Quem é bom tira coisas boas do tesouro do seu coração, que é bom;
mas quem é mau tira coisas más do seu tesouro, que é mau. Pois a boca
fala daquilo de que o coração está cheio.
Humildade (Lucas 14, 7-11)
7 Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então
contou-lhes uma parábola:
8 “Quando fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o
primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante,
9 e o dono da casa, que convidou os dois, venha a te dizer: ‘Cede o lugar a
ele’. Então irás cheio de vergonha ocupar o último lugar.
10 Ao contrário, quando fores convidado, vai sentar-te no último lugar.
Quando chegar então aquele que te convidou, ele te dirá: ‘Amigo, vem para
um lugar melhor!’ Será uma honra para ti, à vista de todos os convidados.
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11 Pois todo aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será
exaltado”.
Quem se humilhar será exaltado (Mateus 23, 10-12)
10 Não deixeis que vos chamem de ‘guia’, pois um só é o vosso Guia, o
Cristo.
11 Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve.
12 Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado.
O lava-pés (João 13, 12-15)
12 Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e voltou ao
seu lugar. Disse aos discípulos: “Entendeis o que eu vos fiz?
13 Vós me chamais de Mestre e Senhor; e dizeis bem, porque sou.
14 Se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os
pés uns aos outros.
15 Dei-vos o exemplo, para que façais assim como eu fiz para vós.
Fazer o bem aos que não têm como te retribuir (Lucas 14, 12-14)
12 E disse também a quem o tinha convidado: “Quando ofereceres um
almoço ou jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus
parentes, nem teus vizinhos ricos. Pois estes podem te convidar por sua
vez, e isto já será a tua recompensa.
13 Pelo contrário, quando deres um banquete, convida os pobres, os
aleijados, os coxos, os cegos!
14 Então serás feliz, pois estes não têm como te retribuir! Receberás a
recompensa na ressurreição dos justos”.
A esmola (Mateus 6, 1-4)
1 “Cuidado! não pratiqueis vossa justiça na frente dos outros, só para
serdes notados. De outra forma, não recebereis recompensa do vosso Pai
que está nos céus.
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2 Por isso, quando deres esmola, não mandes tocar a trombeta diante de ti,
como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados
pelos outros. Em verdade vos digo: já receberam sua recompensa.
3 Tu, porém, quando deres esmola, não saiba tua mão esquerda o que faz a
direita,
4 de modo que tua esmola fique escondida. E o teu Pai, que vê no
escondido, te dará a recompensa.
O poder da oração (Marcos 11, 22-25)
22 Jesus lhes observou: “Tende fé em Deus.
23 Em verdade, vos digo: se alguém disser a esta montanha: ‘Arranca-te e
joga-te no mar’, sem duvidar no coração, mas acreditando que vai
acontecer, então acontecerá.
24 Por isso, vos digo: tudo o que pedirdes na oração, crede que já o
recebestes, e vos será concedido.
25 E, quando estiverdes de pé para a oração, se tendes alguma coisa contra
alguém, perdoai, para que vosso Pai que está nos céus também perdoe os
vossos pecados”.
Pedir com fé (Mateus 21, 18-22)
18 De manhã cedo, voltando para a cidade, Jesus teve fome.
19 Ao avistar uma figueira na beira do caminho, foi até lá, mas não achou
nada, a não ser folhas. Disse então à figueira: “Nunca mais produzas fruto
algum!” E, no mesmo instante, a figueira secou.
20 Vendo, os discípulos disseram admirados: “Como é que a figueira secou
tão de repente?”
21 Jesus respondeu-lhes: “Em verdade, vos digo: se tiverdes fé e não
duvidardes, não só fareis o que fiz com a figueira, mas também, se
disserdes a esta montanha: ‘Arranca-te daí e joga-te no mar’, acontecerá.
22 Tudo o que, na oração, pedirdes com fé, vós o recebereis”.
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O pedido confiante (Mateus 7, 7-11)
7 “Pedi e vos será dado! Procurai e encontrareis! Batei e a porta vos será
aberta!
8 Pois todo aquele que pede recebe, quem procura encontra, e a quem
bate, a porta será aberta.
9 Quem de vós dá ao filho uma pedra, quando ele pede um pão?
10 Ou lhe dá uma cobra, quando ele pede um peixe?
11 Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos,
quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe
pedirem!
A regra de ouro (Mateus 7, 12)
12 Tudo quanto desejais que os outros vos façam, fazei-o, vós também, a
eles. Isto é a Lei e os Profetas.
Como devemos orar (Mateus 6, 5-15)
5 “Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de orar nas
sinagogas e nas esquinas das praças, em posição de serem vistos pelos
outros. Em verdade vos digo: já receberam a sua recompensa.
6 Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu
Pai que está no escondido. E o teu Pai, que vê no escondido, te dará a
recompensa.
7 Quando orardes, não useis de muitas palavras, como fazem os pagãos.
Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras.
8 Não sejais como eles, pois o vosso Pai sabe do que precisais, antes de vós
o pedirdes.
9 Vós, portanto, orai assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o
teu nome;
10 venha o teu Reino; seja feita a tua vontade, como no céu, assim
também na terra.
11 O pão nosso de cada dia dá-nos hoje.
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12 Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos que nos
devem.
13 E não nos introduzas em tentação, mas livra-nos do Maligno.
14 De fato, se vós perdoardes aos outros as suas faltas, vosso Pai que está
nos céus também vos perdoará.
15 Mas, se vós não perdoardes aos outros, vosso Pai também não perdoará
as vossas faltas.
Orai e vigiai (Mateus 26, 41)
41 Vigiai e orai, para não cairdes em tentação; pois o espírito está pronto,
mas a carne é fraca.
O jejum (Mateus 6, 16-17)
16 “Quando jejuardes, não fiqueis de rosto triste como os hipócritas. Eles
desfiguram o rosto, para figurar aos outros que estão jejuando. Em verdade
vos digo: já receberam sua recompensa.
17 Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, 18 para
que os outros não vejam que estás jejuando, mas somente teu Pai, que
está no escondido. E o teu Pai, que vê no escondido, te dará a recompensa.
O tesouro, os olhos, o dinheiro (Mateus 6, 19-24)
19 “Não ajunteis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem
destroem e os ladrões assaltam e roubam.
20 Ao contrário, ajuntai para vós tesouros no céu, onde a traça e a
ferrugem não destroem, nem os ladrões assaltam e roubam.
21 Pois onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração.
22 A lâmpada do corpo é o olho: se teu olho for límpido, ficarás todo cheio
de luz.
23 Mas se teu olho for ruim, ficarás todo em trevas. Se, pois, a luz em ti é
trevas, quão grandes serão as trevas!
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24 Ninguém pode servir a dois senhores: ou vai odiar o primeiro e amar o
outro, ou aderir ao primeiro e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e
ao Dinheiro!
Os lírios do campo (Mateus 6, 25-34)
25 “Por isso, eu vos digo: não vivais preocupados com o que comer ou
beber, quanto à vossa vida; nem com o que vestir, quanto ao vosso corpo.
Afinal, a vida não é mais que o alimento, e o corpo, mais que a roupa?
26 Olhai os pássaros do céu: não semeiam, não colhem, nem guardam em
celeiros. No entanto, o vosso Pai celeste os alimenta. Será que vós não
valeis mais do que eles?
27 Quem de vós pode, com sua preocupação, acrescentar um só dia à
duração de sua vida?
28 E por que ficar tão preocupados com a roupa? Olhai como crescem os
lírios do campo. Não trabalham, nem fiam.
29 No entanto, eu vos digo, nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se
vestiu como um só dentre eles.
30 Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje está aí e amanhã é
lançada ao forno, não fará ele muito mais por vós, gente fraca de fé?
31 Portanto, não vivais preocupados, dizendo: ‘Que vamos comer? Que
vamos beber? Como nos vamos vestir?’
32 Os pagãos é que vivem procurando todas essas coisas. Vosso Pai que
está nos céus sabe que precisais de tudo isso.
33 Buscai em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça, e todas essas
coisas vos serão dadas por acréscimo.
34 Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de
amanhã terá sua própria preocupação! A cada dia basta o seu mal.
Não julgar, mas ter critério (Mateus 7, 1-6)
1 “Não julgueis, e não sereis julgados.
2 Pois com o mesmo julgamento com que julgardes os outros sereis
julgados; e a mesma medida que usardes para os outros servirá para vós.
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3 Por que observas o cisco no olho do teu irmão e não reparas na trave que
está no teu próprio olho?
4 Ou, como podes dizer ao teu irmão: ‘Deixa-me tirar o cisco do teu olho’,
quando tu mesmo tens uma trave no teu?
5 Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás
bem para tirar o cisco do olho do teu irmão.
6 Não deis aos cães o que é santo, nem jogueis vossas pérolas diante dos
porcos. Pois estes, ao pisoteá-las se voltariam contra vós e vos
estraçalhariam.
O cisco e a trave (Lucas 6, 41-42)
41 Por que observas o cisco que está no olho do teu irmão, e não reparas
na trave que está no teu próprio olho?
42 Como podes dizer a teu irmão: ‘Irmão, deixa-me tirar o cisco do teu
olho’, quando não percebes a trave que está no teu próprio olho? Hipócrita!
Tira primeiro a trave que está no teu olho e, então, enxergarás bem para
tirar o cisco do olho do teu irmão.
Os falsos profetas. A árvore e os frutos (Mateus 7, 15-20)
15 “Cuidado com os falsos profetas: eles vêm até vós vestidos de ovelha,
mas por dentro são lobos ferozes.
16 Pelos seus frutos os conhecereis. Acaso se colhem uvas de espinheiros,
ou figos de urtigas?
17 Assim, toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz
frutos maus.
18 Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má dar
frutos bons.
19 Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo.
20 Portanto, pelos seus frutos os conhecereis.
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Os verdadeiros discípulos (Mateus 7, 21-23)
21 “Nem todo aquele que me diz: ‘Senhor! Senhor!’, entrará no Reino dos
Céus, mas só aquele que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos
céus.
22 Naquele dia, muitos vão me dizer: ‘Senhor, Senhor, não foi em teu
nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E
não foi em teu nome que fizemos muitos milagres?’
23 Então, eu lhes declararei: ‘Jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós
que praticais a iniqüidade’.
Puro e impuro (Mateus 15, 10-20)
10 Jesus chamou a multidão e disse: “Escutai e compreendei.
11 O que torna alguém impuro não é o que entra pela boca, mas o que sai
da boca, isso é que o torna impuro”.
[...]
15 Pedro tomou a palavra e disse: “Explica-nos esta parábola”.
16 Jesus respondeu: “Também vós ainda não entendeis?
17 Não compreendeis que tudo o que entra pela boca vai ao estômago e
depois é evacuado na fossa?
18 Mas o que sai da boca vem do coração, e isso é que torna impuro.
19 É do coração que saem as más intenções: homicídios, adultérios,
imoralidade sexual, roubos, falsos testemunhos e calúnias.
20 Isso é que torna alguém impuro. Mas comer sem lavar as mãos não
torna ninguém impuro”.
Quem é o maior no Reino dos Céus? (Mateus 18, 1-5)
1 Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram:
“Quem é o maior no Reino dos Céus?”
2 Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles
3 e disse: “Em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos
tornardes como crianças, não entrareis no Reino dos Céus.
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4 Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no Reino dos
Céus.
5 E quem acolher em meu nome uma criança como esta, estará acolhendo
a mim mesmo.
Quem é o maior entre vós? (Mateus 20, 25-28)
25 Jesus, porém, chamou-os e disse: “Sabeis que os chefes das nações as
dominam e os grandes fazem sentir seu poder.
26 Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser ser o maior entre vós seja
aquele que vos serve,
27 e quem quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo.
28 Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar
a vida em resgate por muitos”.
Não causar a queda dos pequenos (Mateus 18, 6-10)
6 “Quem provocar a queda de um só destes pequenos que crêem em mim,
melhor seria que lhe amarrassem ao pescoço uma pedra de moinho e o
lançassem no fundo do mar.
7 Ai do mundo por causa dos escândalos. É inevitável, sem dúvida, que eles
ocorram, mas ai daquele que os provoca.
8 Se tua mão ou teu pé te leva à queda, corta e joga fora. É melhor
entrares na vida tendo só uma das mãos ou dos pés do que, com duas
mãos ou dois pés, seres lançado ao fogo eterno.
9 Se teu olho te leva à queda, arranca-o e joga fora. É melhor entrares na
vida tendo um olho só do que, com os dois, seres lançado ao fogo do
inferno.
10 Cuidado! Não desprezeis um só destes pequenos! Eu vos digo que os
seus anjos, no céu, contemplam sem cessar a face do meu Pai que está nos
céus.
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O principal mandamento (Mateus 22, 34-40)
34 Os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então
se reuniram,
35 e um deles, um doutor da Lei, perguntou-lhe, para experimentá-lo:
36 “Mestre, qual é o maior mandamento da Lei?” 37 Ele respondeu:
“‘Amarás o Senhor, teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma
e com todo o teu entendimento!’
38 Esse é o maior e o primeiro mandamento.
39 Ora, o segundo lhe é semelhante: ‘Amarás teu próximo como a ti
mesmo’.
40 Toda a Lei e os Profetas dependem desses dois mandamentos”.
O mandamento novo (João 13, 34-35)
34 Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros. Como eu
vos amei, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros.
35 Nisto conhecerão todos que sois os meus discípulos: se vos amardes uns
aos outros”.
A casa construída sobre a rocha (Mateus 7, 24-27)
24 “Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como
um homem sensato, que construiu sua casa sobre a rocha.
25 Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas
a casa não desabou, porque estava construída sobre a rocha.
26 Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em
prática é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia.
27 Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra
a casa, e ela desabou, e grande foi a sua ruína!”
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