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Como dizíamos anteriormente, 
o poder do faraó no Egito, 
na escravidão do povo, era 
único. A princípio, o oitavo 
mandamento versa sobre 
não falar mal dos outros, 
mas o mandamento vai mais 
longe. O faraó se intitulava 
ser o filho de Deus, e assim, 
real izava todas as suas 
vontades, independentemente 
do projeto de vida de Deus. 
Os tribunais condenavam 
somente os pobres, pois, 
o faraó comprava juízes, 
advogados e testemunhas 
para fazerem a sua própria 
vontade, segundo os seus 
interesses. Como são hoje 
os tribunais? São diferentes 
daquele tempo? Quem pode 
mais? O oitavo mandamento 
estaria ultrapassado? Este 
mandamento vem nos dizer 

OITAVO MANDAMENTO
“Não dirás falso testemunho contra o teu próximo” (Ex 20,16).

Vamos dar uma 
olhada no espelho?

que não podemos nos esconder 
na falsidade. Não há dinheiro 
ou poder que possa contrariar a 
verdade e a justiça. É um grande 
apelo à humanidade, para que 
se abra à justiça, principalmente 
a dos mais pobres. O oitavo 
mandamento também vai ao 

encontro das difamações. Já se 
tornou tão comum no meio de 
nós, que não percebemos mais, 
o quanto somos desleais com 
as pessoas. Falamos as mais 
absurdas asneiras e queremos 
tomar conta da vida dos outros. 
Lembro-me de uma frase de 

Jesus no Evangelho: “Tire 
primeiro a trave de seu olho, 
para depois tirar o cisco do olho 
do teu irmão”. Uma técnica muito 
refinada que se costuma usar é 
a do “mas”. Quando queremos 
acabar com a imagem de outra 
pessoa sem dar a impressão 
que estamos falando mal dela, 
usamos esta técnica: Você 
conhece Fulano? – Conheço! 
– Então! Ele é uma pessoa 
que ajuda muito os pobres de 
seu quarteirão, não deixa de 
trabalhar para sustentar também 
a sua família, vai à igreja todos 
os dias, é alegre, fala com todas 
as pessoas que encontra... 
“Mas...”. Por trás deste “mas”, 
a vida da pessoa se tornou um 
inferno. Não importa o bem que 
a pessoa fez, mas, o que ela 
realizou de errado permanece 
e toma conta de tudo. Somos 
falsos moralistas. Seria bom 
que fizéssemos uma reflexão 
em torno deste mandamento: 
perdemos a oportunidade de 
em muitos momentos ficarmos 

calados. Um pensador dizia 
assim: “A pessoa de bem, 
quando vê uma qualidade nos 
outros, ela a imita, quando 
vê um defeito nos outros, 
ela o corrige em si própria”

Dia 18 de outubro às 19 horas, acontece na Matriz Santa Bárbara à Missa 
de abertura do Ano Jubilar comemorando os 30 anos da Campanha da Mãe 
Peregrina de Schoenstatt em Santa Bárbara d´Oeste e também o Centenário 
do Movimento Apostólico de Schoenstatt da Mãe Peregrina, pois em 18 de 
outubro de 1914, foi fundado pelo padre José Kentenich, em Schoenstatt, 
na Alemanha. Participem...


