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Porque assim lhe amontoarás brasas sobre a cabeça, e o 
Senhor te recompensará. 

 

Fazer o bem a inimigos pessoais é correto e sábio. 

Provérbios 23:21:- “Aquele que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e 
a honra.”  

Isto prova que você é um filho de Deus, pois mostra a bondade geral dEle, mesmo para 
aquelas pessoas que você odeia e lhe maltratam. É a melhor maneira para tratar o inimigo, 
pois isto derreterá o seu coração ou endurecerá a maldade deles. Mas, independente da 
reação provocada por sua bondade, o SENHOR o abençoará pelas suas ações. 

A lei dada por Deus a Israel, através de Moisés, incluía os inimigos pessoais.  

Êxodo 23:4-5:- “Se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo, ou o seu jumento, 
sem falta lho reconduzirás. Se vires deitado debaixo da sua carga o jumento daquele 
que te odeia, não passarás adiante; certamente o ajudarás a levantá-lo. 

Mas os fariseus, profanamente maus em seus corações depravados, ensinavam o contrário. 
Eles ensinavam que os homens deveriam amar os seus vizinhos, seus amigos e odiar os 
seus inimigos.  

Mateus 5:43:- “Ouvistes que foi dito: Amarás ao teu próximo, e odiarás ao teu 
inimigo.” 

Mas o Senhor Jesus Cristo desafiou seus pensamentos humanísticos e ensinou a verdadeira 
santidade. 

Ele disse, “Eu, porém, vos digo: Amai aos vossos inimigos, e orai pelos que vos 
perseguem.” (Mateus 5:44). Deus mostra diariamente a sua bondade natural aos Seus 
inimigos, e assim, tais ações provam que nós somos filhos de Deus. 

Mateus 5:45:- “para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus; porque 
ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos.” 

Amando somente os seus amigos não é prova de nada, pois todos os pecadores fazem o 
mesmo. 

Mateus 5:46-47:- “Pois, se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Não 
fazem os publicanos também o mesmo? E, se saudardes somente os vossos irmãos, 
que fazeis demais? não fazem os gentios também o mesmo?” 

Homens perfeitos amarão os seus inimigos. 
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Mateus 5:48:- “Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai celestial.”  

Quando homens naturais, com os seus malvados corações herdados de Adão, têm inimigos 
pessoais, eles só conseguem pensar em vingança. Mas Deus condena tais pensamentos. 

Romanos 12:17-19:- “A ninguém torneis mal por mal; procurai as coisas dignas, 
perante todos os homens. Se for possível, quanto depender de vós, tende paz com 
todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de 
Deus, porque está escrito: Minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor.” 

I Tessalonicenses 5:15:- “Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui 
sempre o bem, uns para com os outros, e para com todos.”  

Ele ordena que você trate bem os seus inimigos.  

Levítico 19:18:- “Não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo; 
mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor.” 

Romanos 12:20-21:- “Antes, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer; se tiver 
sede, dá-lhe de beber; porque, fazendo isto amontoarás brasas de fogo sobre a sua 
cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem.” 

Este tem sido sempre o caráter de homens tementes a Deus. 

Jó 31:29-30:- “Se me regozijei com a ruína do que me tem ódio, e se exultei quando 
o mal lhe sobreveio, (mas eu não deixei pecar a minha boca, pedindo com 
imprecação a sua morte). ... eu abria as minhas portas ao viandante.” 

Salmos 35:11-14:- “Tornam-me o mal pelo bem, causando-me luto na alma.” 

13 Mas, quanto a mim, estando eles enfermos, vestia-me de cilício, humilhava-me 
com o jejum, e orava de cabeça sobre o peito. Portava-me como o faria por meu 
amigo ou meu irmão; eu andava encurvado e lamentando-me, como quem chora 
por sua mãe.” 

 O bom samaritano mostrou sua grande bondade a um inimigo de raça – um judeu. 

Lucas 10:25-37:- “E eis que se levantou certo doutor da lei e, para o experimentar, 
disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Perguntou-lhe Jesus: Que está 
escrito na lei? Como lês tu? Respondeu-lhe ele: Amarás ao Senhor teu Deus de 
todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu 
entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Tornou-lhe Jesus: Respondeste 
bem; faze isso, e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E 
quem é o meu próximo? Jesus, prosseguindo, disse: Um homem descia de 
Jerusalém a Jericó, e caiu nas mãos de salteadores, os quais o despojaram e 
espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente, descia pelo 
mesmo caminho certo sacerdote; e vendo-o, passou de largo. De igual modo 
também um levita chegou àquele lugar, viu-o, e passou de largo. Mas um 
samaritano, que ia de viagem, chegou perto dele e, vendo-o, encheu-se de 
compaixão; e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho; e 
pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. No dia 
seguinte tirou dois denários, deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele; e tudo o 
que gastares a mais, eu to pagarei quando voltar. Qual, pois, destes três te parece ter 
sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu o doutor da 
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lei: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe, pois, Jesus: Vai, e faze 
tu o mesmo.” 

João 4:9:- “Disse-lhe então a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, me pedes 
de beber a mim, que sou mulher samaritana? (Porque os judeus não se 
comunicavam com os samaritanos.)” 

João 8:48:- “Responderam-lhe os judeus: Não dizemos com razão que és 
samaritano, e que tens demônio?”  

Duas coisas acontecem quando ações como estas são postas em prática com relação aos 
seus inimigos. Em primeira instância, você estará amontoando brasas sobre as suas cabeças. 
Esta metáfora se refere à antiga prática de derreter minério para obter metais preciosos. 
Aplicando o calor ao minério, fazia com que este se derretesse e corresse livremente, 
separando-se da escória e do rejeito do minério. Enquanto o minério era colocado sobre o 
fogo para obter o precioso conteúdo, carvão em brasa era colocado sobre o minério para 
aumentar ainda mais o calor.   

A bondade genuína e sincera, não natural e inesperada, pode derreter um inimigo pessoal. 

Provérbios 15:1:- “A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a 
ira.”  

Fazendo isto, poderá trazer o precioso metal da culpa, vergonha e arrependimento à tona. 
Poderá fazer com que ele reconsidere o tratamento duro dado a você, sentindo a dor 
ardente do remorso e fazer com que ele peça perdão a você. A bondade de Davi para com 
Saul derreteu o coração de Saul em duas ocasiões, 

I Samuel 24:1-22:- “Ora, quando Saul voltou de perseguir os filisteus, foi-lhe dito: 
Eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Então tomou Saul três mil homens, 
escolhidos dentre todo o Israel, e foi em busca de Davi e dos seus homens, até 
sobre as penhas das cabras monteses. Agora, pois, sei que certamente hás de reinar, 
e que o reino de Israel há de se firmar na tua mão. E chegou no caminho a uns 
currais de ovelhas, onde havia uma caverna; e Saul entrou nela para aliviar o ventre. 
Ora Davi e os seus homens estavam sentados na parte interior da caverna. Então os 
homens de Davi lhe disseram: Eis aqui o dia do qual o Senhor te disse: Eis que 
entrego o teu inimigo nas tuas mãos; far-lhe-ás como parecer bem aos teus olhos. 
Então Davi se levantou, e de mansinho cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, 
porém, que depois doeu o coração de Davi, por ter cortado a orla do manto de 
Saul. E disse aos seus homens: O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu 
senhor, ao ungido do Senhor, que eu estenda a minha mão contra ele, pois é o 
ungido do Senhor. com essas palavras Davi conteve os seus homens, e não lhes 
permitiu que se levantassem contra Saul. E Saul se levantou da caverna, e 
prosseguiu o seu caminho. Depois também Davi se levantou e, saindo da caverna, 
gritou por detrás de Saul, dizendo: Ó rei, meu senhor! Quando Saul olhou para trás, 
Davi se inclinou com o rosto em terra e lhe fez reverência. Então disse Davi a Saul: 
por que dás ouvidos às palavras dos homens que dizem: Davi procura fazer-te mal? 
Eis que os teus olhos acabam de ver que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos 
nesta caverna; e alguns disseram que eu te matasse, porém a minha mão te poupou; 
pois eu disse: Não estenderei a minha mão contra o meu senhor, porque é o ungido 
do Senhor. Olha, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão, pois 
cortando-te eu a orla do manto, não te matei. Considera e vê que não há na minha 
mão nem mal nem transgressão alguma, e que não pequei contra ti, ainda que tu 
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andes à caça da minha vida para ma tirares. Julgue o Senhor entre mim e ti, e 
vingue-me o Senhor de ti; a minha mão, porém, não será contra ti. Como diz o 
provérbio dos antigos: Dos ímpios procede a impiedade. A minha mão, porém, não 
será contra ti. Após quem saiu o rei de Israel? a quem persegues tu? A um cão 
morto, a uma pulga! Seja, pois, o Senhor juiz, e julgue entre mim e ti; e veja, e 
advogue a minha causa, e me livre da tua mão. Acabando Davi de falar a Saul todas 
estas palavras, perguntou Saul: É esta a tua voz, meu filho Davi? Então Saul 
levantou a voz e chorou. E disse a Davi: Tu és mais justo do que eu, pois me 
recompensaste com bem, e eu te recompensei com mal. E tu mostraste hoje que 
procedeste bem para comigo, por isso que, havendo-me o Senhor entregado na tua 
mão, não me mataste. Pois, quem há que, encontrando o seu inimigo, o deixará ir o 
seu caminho? O Senhor, pois, te pague com bem, pelo que hoje me fizeste. 
Portanto jura-me pelo Senhor que não desarraigarás a minha descendência depois 
de mim, nem extinguirás o meu nome da casa de meu pai. Então jurou Davi a Saul. 
E foi Saul para sua casa, mas Davi e os seus homens subiram ao lugar forte.  

I Samuel 26:1-25:- “Ora, vieram os zifeus a Saul, a Gibeá, dizendo: Não está Davi 
se escondendo no outeiro de Haquila, defronte de Jesimom? Então Saul se 
levantou, e desceu ao deserto de Zife, levando consigo três mil homens escolhidos 
de Israel, para buscar a Davi no deserto de Zife. E acampou-se Saul no outeiro de 
Haquila, defronte de Jesimom, junto ao caminho; porém Davi ficou no deserto, e 
percebendo que Saul vinha após ele ao deserto, enviou espias, e certificou-se de que 
Saul tinha chegado. Então Davi levantou-se e foi ao lugar onde Saul se tinha 
acampado; viu Davi o lugar onde se deitavam Saul e Abner, filho de Ner, chefe do 
seu exército. E Saul estava deitado dentro do acampamento, e o povo estava 
acampado ao redor dele. Então Davi, dirigindo-se a Aimeleque, o heteu, e a Abisai, 
filho de Zeruia, irmão de Joabe, perguntou: Quem descerá comigo a Saul, ao 
arraial? Respondeu Abisai: Eu descerei contigo. Foram, pois, Davi e Abisai de noite 
ao povo; e eis que Saul estava deitado, dormindo dentro do acampamento, e a sua 
lança estava pregada na terra à sua cabeceira; e Abner e o povo estavam deitados ao 
redor dele. Então disse Abisai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos o teu 
inimigo; deixa-me, pois, agora encravá-lo na terra, com a lança, de um só golpe; não 
o ferirei segunda vez. Mas Davi respondeu a Abisai: Não o mates; pois quem pode 
estender a mão contra o ungido do Senhor, e ficar inocente? Disse mais Davi: 
Como vive o Senhor, ou o Senhor o ferirá, ou chegará o seu dia e morrerá, ou 
descerá para a batalha e perecerá; o Senhor, porém, me guarde de que eu estenda a 
mão contra o ungido do Senhor. Agora, pois, toma a lança que está à sua cabeceira, 
e a bilha d'água, e vamo-nos. Tomou, pois, Davi a lança e a bilha d'água da 
cabeceira de Saul, e eles se foram. Ninguém houve que o visse, nem que o soubesse, 
nem que acordasse; porque todos estavam dormindo, pois da parte do Senhor havia 
caído sobre eles um profundo sono. Então Davi, passando à outra banda, pôs-se no 
cume do monte, ao longe, de maneira que havia grande distância entre eles. E Davi 
bradou ao povo, e a Abner, filho de Ner, dizendo: Não responderás, Abner? Então 
Abner respondeu e disse: Quem és tu, que bradas ao rei? Ao que disse Davi a 
Abner: Não és tu um homem? e quem há em Israel como tu? Por que, então, não 
guardaste o rei, teu senhor? porque um do povo veio para destruir o rei, teu senhor. 
Não é bom isso que fizeste. Vive o Senhor, que sois dignos de morte, porque não 
guardastes a vosso senhor, o ungido do Senhor. Vede, pois, agora onde está a lança 
do rei, e a bilha d'água que estava à sua cabeceira. Saul reconheceu a voz de Davi, e 
disse: Não é esta a tua voz, meu filho Davi? Respondeu Davi: É minha voz, ó rei, 
meu senhor. Disse mais: Por que o meu senhor persegue tanto o seu servo? Que fiz 
eu? e que maldade se acha na minha mão? Ouve pois agora, ó rei, meu senhor, as 
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palavras de teu servo: Se é o Senhor quem te incita contra mim, receba ele uma 
oferta; se, porém, são os filhos dos homens, malditos sejam perante o Senhor, pois 
eles me expulsaram hoje para que eu não tenha parte na herança do Senhor, 
dizendo: Vai, serve a outros deuses. Agora, pois, não caia o meu sangue em terra 
fora da presença do Senhor; pois saiu o rei de Israel em busca duma pulga, como 
quem persegue uma perdiz nos montes. Então disse Saul: Pequei; volta, meu filho 
Davi, pois não tornarei a fazer-te mal, porque a minha vida foi hoje preciosa aos 
teus olhos. Eis que procedi como um louco, e errei grandissimamente. Davi então 
respondeu, e disse: Eis aqui a lança, ó rei! venha cá um dos mancebos, e leve-a. O 
Senhor, porém, pague a cada um a sua justiça e a sua lealdade; pois o Senhor te 
entregou hoje na minha mão, mas eu não quis estender a mão contra o ungido do 
Senhor. E assim como foi a tua vida hoje preciosa aos meus olhos, seja a minha 
vida preciosa aos olhos do Senhor, e livre-me ele de toda a tribulação. Então Saul 
disse a Davi: Bendito sejas tu, meu filho Davi, pois grandes coisas farás e também 
certamente prevalecerás. Então Davi se foi no seu caminho e Saul voltou para o seu 
lugar.” 

e a lisonja feita por Gideão a Efraim acalmou a raiva dele. 

Juízes 8:1-3:- “Então os homens de Efraim lhe disseram: Que é isto que nos fizeste, 
não nos chamando quando foste pelejar contra Midiã? E repreenderam-no 
asperamente. Ele, porém, lhes respondeu: Que fiz eu agora em comparação ao que 
vós fizestes? Não são porventura os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima 
de Abiezer? Deus entregou na vossa mão os príncipes de Midiã, Orebe e Zeebe; 
que, pois, pude eu fazer em comparação ao que vós fizestes? Então a sua ira se 
abrandou para com ele, quando falou esta palavra.” 

Bondade graciosa com o inimigo pode endurecer o seu malvado coração, se não houver ali 
alguma misericórdia natural. O fogo do fundidor freqüentemente revela uma total ausência 
de metais preciosos no minério submetido ao calor. Da mesma forma que o elevado calor 
endurece o refugo da escória e queima o dejeto, assim a branda benevolência de homens 
bons pode endurecer os profanamente malvados. As próprias palavras graciosas de Jesus 
não derreteu o coração dos nazarenos,  

Lucas 4:16-30:- “Chegando a Nazaré, onde fora criado; entrou na sinagoga no dia 
de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro 
do profeta Isaías; e abrindo-o, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do 
Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres; 
enviou-me para proclamar libertação aos cativos, e restauração da vista aos cegos, 
para pôr em liberdade os oprimidos, e para proclamar o ano aceitável do Senhor. E 
fechando o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se; e os olhos de todos na 
sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta 
escritura aos vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho, e se admiravam das 
palavras de graça que saíam da sua boca; e diziam: Este não é filho de José? Disse-
lhes Jesus: Sem dúvida me direis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo; Tudo 
o que ouvimos teres feito em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. E 
prosseguiu: Em verdade vos digo que nenhum profeta é aceito na sua terra. Em 
verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel nos dias de Elias, quando céu se 
fechou por três anos e seis meses, de sorte que houve grande fome por toda a terra; 
e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva em Serepta de Sidom. 
Também muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Elizeu, mas nenhum 
deles foi purificado senão Naamã, o sírio. Todos os que estavam na sinagoga, ao 
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ouvirem estas coisas, ficaram cheios de ira e, levantando-se, expulsaram-no da 
cidade e o levaram até o despenhadeiro do monte em que a sua cidade estava 
edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, seguiu o 
seu caminho.” 

e a restauração de uma orelha no Getsêmani não retardou ali os planos maus dos judeus. 

Lucas 22:51:- “Mas Jesus disse: Deixei-os; basta. E tocando-lhe a orelha, o curou.” 

Se o carvão em brasa derreter o coração de um opressor ou endurecê-lo em suas maldades, 
o SENHOR recompensará o homem que trata o seu inimigo pessoal com bondade. O 
abençoado Deus envia o sol e a chuva, tanto sobre os Seus amigos como dos Seus 
inimigos, e Ele tem prazer quando os seus santos fazem o mesmo. Apesar de que a 
perseguição é dolorosa, o SENHOR lhe abençoará. 

 
 

Tradução livre em português, cuja divulgação foi autorizada pelos autores da 
versão original em inglês, do site www.LetGodBeTrue.com. Se você deseja receber 
diariamente a versão original do estudo em inglês, é só solicitar no site citado.   
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