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Data 27.02.2011 
Pr. Fernando Leite 

Introdução 

Então os fariseus e os mestres 
da lei perguntaram a Jesus: 
“Por que os seus discípulos 
não vivem de acordo com a 

tradição dos anciãos, em vez 
de comerem o alimento com 

as mãos ímpuras’?” 

Mc 7.5 

Ele respondeu: “Bem 
profetizou Isaías acerca 

de vocês, hipócritas; 
como está escrito: Éste 
povo me honra com os 

lábios, mas o seu coração 
está longe de mim.   

Mc 7.6 

1º Contraste: A Escritura é divina, enquanto a 
tradição é humana Então os fariseus e os 

mestres da lei perguntaram a 
Jesus: “Por que os seus 
discípulos não vivem de 

acordo com a tradição dos 
anciãos, em vez de comerem 

o alimento com as mãos 
ímpuras’?” Mc 7.5 
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Em vão me adoram; 
seus ensinamentos 

não passam de 
regras ensinadas 

por homens’. 
Mc 7.7 

Pois Moisés disse: 
‘Honra teu pai e tua 
mãe’, e áquele que 
amaldiçoar seu pai 

ou sua mãe será 
condenado à morte’.  

Mc 7.10 

Mas vocês afirmam que se 
alguém disser a seu pai ou 

a sua mãe: ‘Qualquer 
ajuda que vocês poderiam 
receber de mim é Corbã’ 

(isto é, uma oferta 
dedicada a Deus), 

Mc 7.11 

Vocês negligenciam 
os mandamentos 

de Deus e se 
apegam às 

tradições dos 
homens”. Mc 7.8 

E disse-lhes: “Vocês 
estão sempre 

encontrando uma boa 
maneira para pôr de 

lado os mandamentos de 
Deus, a fim de obedecer 

às suas tradições!  
Mc 7.9 

Assim vocês anulam a 
palavra de Deus, por 
meio da tradição que 

vocês mesmos 
transmitiram. E fazem 

muitas coisas como essa”. 

Mc 7.13 
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E as coisas que me 
ouviu dizer na presença 
de muitas testemunhas, 

confie a homens fiéis 
que sejam também 

capazes de ensinar a 
outros.  

2Tm 2.2 

Irmãos, nós lhes 
ordenamos, em nome do 
nosso Senhor Jesus Cristo, 

que se afastem de todo 
irmão que vive 

ociosamente e não 
conforme a tradição que 

receberam de nossa parte 
2Ts 3.6 

2º Contraste: A Escritura é obrigatória, enquanto a 
tradição é opcional Em vão me 

adoram; seus 
ensinamentos não 
passam de regras 

ensinadas por 
homens’. 

  

Mc 7.7 

Os fariseus e 
alguns dos mestres 

da lei, vindos de 
Jerusalém, 

reuniram-se a 
Jesus e Mc 7.1 

viram alguns dos 
seus discípulos 

comerem com as 
mãos “impuras”, 
isto é, por lavar.  

Mc 7.2 
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(Os fariseus e todos os 
judeus não comem 
sem lavar as mãos 
cerimonialmente, 

apegando-se, assim, à 

tradição dos anciãos.  
Mc 7.3 

Quando chegam da rua, 
não comem sem antes se 

lavarem. E observam 
muitas outras tradições, 

tais como o lavar de 
copos, jarros e vasilhas de 

metal.)  Mc 7.4 

Então os fariseus e os 
mestres da lei perguntaram 

a Jesus: “Por que os seus 
discípulos não vivem de 

acordo com a tradição dos 
anciãos, em vez de 

comerem o alimento com as 
mãos ímpuras’?” Mc 7.5 

E disse-lhes: “Vocês estão 
sempre encontrando uma 
boa maneira para pôr de 
lado os mandamentos de 
Deus, a fim de obedecer 

às suas tradições!   

Mc 7.9 

Pois Moisés disse: 
‘Honra teu pai e tua 
mãe’, e áquele que 

amaldiçoar seu pai ou 
sua mãe será 

condenado à morte’. 
Mc 7.10 

 Mas vocês afirmam que 
se alguém disser a seu pai 
ou a sua mãe: ‘Qualquer 

ajuda que vocês poderiam 
receber de mim é Corbã’ 

(isto é, uma oferta 
dedicada a Deus), 

Mc 7.11 
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 vocês o 
desobrigam de 
qualquer dever 

para com seu pai 
ou sua mãe.   Mc 7.12 

 Assim vocês anulam a 
palavra de Deus, por 
meio da tradição que 

vocês mesmos 
transmitiram. E fazem 

muitas coisas como 
essa”.    Mc 7.13 

3º Contraste: A Escritura é suprema, enquanto a 
tradição é subordinada Pois Moisés disse: 

‘Honra teu pai e tua 
mãe’, e áquele que 

amaldiçoar seu pai ou 
sua mãe será 

condenado à morte’.  
Mc 7.10 

Mas vocês afirmam que se 
alguém disser a seu pai ou 

a sua mãe: ‘Qualquer 
ajuda que vocês poderiam 
receber de mim é Corbã’ 

(isto é, uma oferta 
dedicada a Deus), 

Mc 7.11 

vocês o 
desobrigam de 
qualquer dever 

para com seu pai 
ou sua mãe. 

Mc 7.12 
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 Assim vocês anulam a 
palavra de Deus, por 
meio da tradição que 

vocês mesmos 
transmitiram. E fazem 
muitas coisas como 

essa”.  Mc 7.13 

Conclusão 

 

 Vocês negligenciam 
os mandamentos 

de Deus e se 
apegam às tradições 

dos homens”. 
Mc 7.8 

E disse-lhes: “Vocês 
estão sempre 

encontrando uma boa 
maneira para pôr de lado 

os mandamentos de 
Deus, a fim de obedecer 

às suas tradições!  Mc 7.9 

Assim vocês anulam a 
palavra de Deus, por 
meio da tradição que 

vocês mesmos 
transmitiram. E fazem 

muitas coisas como essa”. 
     Mc 7.13 

Digo-lhes a verdade: 
Enquanto existirem céus 

e terra, de forma 
alguma desaparecerá da 

Lei a menor letra ou o 
menor traço, até que 
tudo se cumpra.    Mt 5.18 
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E, assim, sobre vocês recairá 
todo o sangue justo 

derramado na terra, desde o 
sangue do justo Abel, até o 
sangue de Zacarias, filho de 

Baraquias, a quem vocês 
assassinaram entre o 

santuário e o altar.    
Mt 23.35 


