
  

 
“Seja, porém,  

o vosso “Sim”, sim,  

e o vosso “Não”, não;  

o que passar disto vem do maligno” 
Mateus 5.37 Contemporânea 

 

Você já ouviu a palavra “perjúrio”? É bem provável que já 

ouviu! Segundo o dicionário, “perjúrio” é jurar falsamente, é faltar 
com a promessa. Desta forma, nos tribunais, normalmente as 

pessoas que dão testemunho são alertadas sobre o perjúrio, que é 

um crime!  

  

Também é certo que você já viu nos programas da TV sobre 
julgamentos, que mesmo sob juramento, as pessoas acabam falando 

mentiras. Vemos até mesmo os “mocinhos” praticando “perjúrio” com 

o pretexto de ajudar outros. Será que essa falsidade acontece apenas 

no cinema?  
  

Seguramente mentir em um tribunal é um caso muito sério, 

mas e o que dizer das “pequeninas” mentiras em nosso dia-a-dia? 

Aquelas que poderíamos até afirmar que não faz mal algum a 
ninguém? Qual seria a sentença para esse tipo de mentira? Uma 

coisa eu posso afirmar com absoluta certeza, a mentira não vem de 

Deus.  

  

No Antigo Testamento juramentos eram permitidos, 
logicamente menos aqueles que profanassem o Nome do Senhor, 

mas e hoje, é errado jurar? Na passagem de Mateus, Jesus falava 

sobre o mau uso do juramento, comum na cultura judaica. Ele não 

proibia os votos solenes. Porém fica claro que Jesus preferia que não 
houvessem mais juramentos e que todos falassem simplesmente a 

verdade. 

  

Veja essa paráfrase: “Diga simplesmente „Sim, eu farei‟, ou 
„Não, eu não farei‟. Sua palavra [tem que] ser o bastante. Reforçar 

uma promessa com um juramento [pode] revelar que alguma coisa 

está errada” (Mateus 5.37).  

  
O “sim, sim” e o “não, não”, mostra que nossa palavra tem que 

ser absoluta. Pelo estilo de vida que levamos, pelos testemunhos que 

damos, por aquilo que realmente somos, a nossa palavra tem que ser 

o “passaporte” de entrada ou saída, ela teria que ser o suficiente! 

Você precisa de avalista? Falo de relacionamentos e não de negócios! 
Será que sua palavra e aceita por aqueles que te conhecem? O 

quanto você é confiável? Não estou me referindo apenas a somente 



  

dizer a verdade, mas também de ser verdadeiro no seu modo de 

vida.  

 

Pense Nisto 
 

O povo daquela época facilmente seria condenado por perjúrio, mas e 

você? Você realmente vive uma vida segundo a vontade do Senhor 

Jesus? Ou é aquele que professa, até ensina, mas que não pratica? 
Lembre-se, seja o vosso “Sim, sim” e o vosso “Não, não”. 

 

Ore 

 
“Pai querido quantos vezes me pego mentindo simplesmente para dar 

suporte ao meu orgulho ou a minha vaidade. Sei que a mentira não 

vem de Ti! Daí-me forças Senhor para dizer a verdade em amor 

assim como Teu filho amado Jesus. Perdoa os meus pecados. É no 

Nome do Senhor Jesus que oro e agradeço. Amém” 
 

Fonte: Hagton 
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