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SIM, NÃO OU TALVEZ?  
  
Meus queridos amigos, bom dia! Uma ótima sexta-feira para você 

e todos os seus. Ambiguidade, você sabe o que significa? É aquilo que pode ter 
mais de um sentido ou significado. Diz-se que uma pessoa é ambígua quando, 
quase sempre, mostra-se sem determinação, insegura, indecisa.  

  
Um dos textos mais belos que encontramos nas Sagradas 

Escrituras é o chamado sermão do monte. Convém transcrevê-lo:  
  
“Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. 
Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-
los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois 
deles é o Reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, 
pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois 
eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que 
têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-
aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. 
Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. 
Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados 
filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da 
justiça, pois deles é o Reino dos céus. "Bem-aventurados 
serão vocês quando, por minha causa os insultarem, 
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perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra 
vocês.” (Mateus 5:1-11).  
  
Mas aí você poderá me perguntar, e o que tem essa passagem 

com relação a ambiguidade? Nada, eu respondo. Mas um pouco adiante, Jesus 
parece se preocupar muito com ela (a ambiguidade), possivelmente porque 
Ele sabe que se formos pessoas ambíguas, ou seja, “com um pé no céu e outro 
na terra”, certamente não conseguiremos internalizar e exercitar o sermão do 
monte nas nossas vidas.  

  
Veja o que Ele nos diz: “Vocês são o sal da terra. Mas se o sal 

perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para 
ser jogado fora e pisado pelos homens.” (Mateus 5:13). Não satisfeito, 
combatendo frontalmente a ambiguidade, o Senhor afirmou: “Se o seu olho 
direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma 
parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão 
direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte 
do seu corpo do que ir todo ele para o inferno". (Mateus 5:29-30).  

  
Por favor não aja com farisaísmo dando uma interpretação literal 

desses últimos versículos, não arranque o seu olho direito, ou decepe sua mão 
direita, visto que eles os fez pecar, não é esse o propósito que o Senhor 
deseja nos transmitir.  

  
Sua intensão, verdadeiramente, foi a de chocar, de nos fazer ver 

que se você deseja manter uma relação com Ele, terá que levá-lo a sério, 
considerar as suas Verdades e trabalhá-las no seu coração para que elas 
modifiquem o seu agir, expurgando definitivamente a ambiguidade.  

  
Ao contrário da “ética” reinante da nossa era, da 

“conformação”, do “pode ser”, do “quem sabe”, do “mais ou menos” ou do 
“talvez”, devemos assumir a postura segura, determinada e incontroversa de 
Mateus 5:37: “Seja o seu ‘sim’, ‘sim’, e o seu ‘não’, ‘não’; o que passar 
disso vem do Maligno".  

  
Que possamos guardar esses ensinos em mais este dia. 

 


