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AULA - EBD - 02/12/2018
LIÇÃO 9

RESPOSTA PARA A PERGUNTA

Apocalipse 12=10

HERMENÊUTICA E EXEGESE

Explicar a diferença

QUAL É A SUA VERDADE?

Mateus 21=28-32

INTRODUÇÃO

Esta parábola só ocorre em Mateus e Mateus é um judeu escrevendo para 
judeus, ou seja, os de casa.
Existem 2 grupos: Os judeus ouvintes e os gentios (publicanos, meretrizes 
e pecadores).
Objetivo: Os que diziam sim era o povo de Israel (Rm 10=21) e os que 
disseram não foram os publicanos e pecadores (v. 30). 

SIGNIFICADOS

Metamellomai (v 29) (gr. 3338 > meta = mudança de condição ou lugar, 
melomai = preocupação, ou seja mudar, mudar de preocupação depois de 
ter feito algo) é usado para “arrependendo-se” (v 29), que significa 
preocupar-se posteriormente, mudança de condição ou lugar
Metanoia (gr. 3340, 3341 = mudança + ideia)
Metamorpho (Rm 12=2) (gr. 3339 - mudar completamente, dentro e fora, 
mente e coração).

INÍCIO

As vezes acreditamos naquela mentira que falamos.
As vezes a pessoa não está mentindo, ela realmente acredita naquilo que 
ela fala, mas as suas ações não correspondem
A verdade é o que você faz com suas ações, independente da intenção ou 
das palavras.
Nós falamos que vamos fazer dieta, acreditamos nisso, mas com o passar 
do tempo deixamos de lado e não fazemos. A dieta começa toda segunda.
A nossa verdade é o que fazemos e não o que falamos.
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O reino de Deus não consiste em palavras, mas em demonstração (1 Co 
2=4, 1 Co 4=20-21)

O CORRETO

Muitos dizem palavras bonitas, mas as atitudes são descompromissadas. 
Evangelho requer compromisso. Jesus sustentou a sua palavra de 
compromisso de ir para a cruz até o fim (João 1=29).
Quem vai morar com Deus? Salmos 15=1-15.
O sucesso espiritual vem da pratica e operação de quem somos (Tg 1=25, 
Tg: 2=12).
Amigo: Jesus disse que para ser amigo dele era necessário praticar o que 
Ele manda (João 15=14).
Graça barata: Termo usado para quem quer receber de Deus sem fazer 
nada.
Promessa: Todos podemos perder a promessa se a nossa prática não for 
correta (1 Co 10=5).
Saber e não fazer: Jesus propositalmente fez a pergunta a eles (quem fez a 
vontade do pai). Eles responderam corretamente condenando a eles 
mesmo, pois não faziam o que certo, mesmo sabendo.
Sim sim e não não. (Mateus 5=37). O primeiro é palavra e o segundo a ação 
que corresponde a palavra.

A PARÁBOLA

Oportunidade: Quando Jesus compara os publicanos e meretrizes Ele está 
falando que estes aproveitaram a oportunidade.
As prostitutas, publicanos e pecadores estão fazendo o que devem e os 
“sacerdotes e anciões” (de idade) estavam vendo tudo e não faziam nada. 
Eles estavam no templo (v. 23). Os pecadores que estão mais longe de 
Deus são os mais fáceis de entrar e os que sempre estão na igreja e 
levantando a mão são os mais distantes.
Sim: Os que diziam “sim” eram aqueles filhos que sempre acreditaram que 
eram os salvos e corretos. Os judeus, fariseus, sacerdotes etc. Ex: “Ei 
Deus, nós dissemos sim para o Senhor”.
Não: Os que diziam “não” eram aqueles que jamais quiseram saber de 
Deus, mas quando tiveram oportunidade fizeram diferente.
Perfeito: Não tem a opção daquele que diz e faz, o cenário perfeito.

OS QUE PRECISAM DE MÉDICO

Jesus chama pecadores (Mateus 9=11). Nõ havia justos, mas aqueles que 
achavam-se justos (Rm 3=10, 3=23).
Os doentes dizem que a sua condição é aquela mesma e que para ele não 
tem jeito.
Os sãos são aqueles que sabem que estão doentes, mas dizem não 
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precisar do médico.
Os pecadores não disseram sim, estavam excluídos da promessa, mas 
foram estes que se converteram.
O ladrão disse não: O ladrão estava na condição de doente que 
reconhecia a sua situação (nós merecemos, Ele não) (Lucas 23=41)
Então a terceira opção não existe, ninguém começa dizendo sim, todos 
pecaram e começam dizendo não.
Alguns acham que estão dizendo sim, mas sua “verdade” é de não.
Judeus ou não todos são “não”, pois os caras que diziam “sim” apenas 
achavam que eram “sim” mas na prática eram “não”.
Tem gente que diz faça o que falo mas não o que faço. Isso está 
teologicamente errado. O que conta é o que você faz. (1 TM 3).
Para de terceirizar a sua responsabilidade.

CONCLUSÃO (vamos para a vinha?)

A conclusão não é só o sim e não, mas o versículo 28 sobre ir para a 
vinha.
Trabalho: Nós somos o que foi para a vinha ou não? O que Deus espera 
de nós? Que obra Deus espera de nós?
As 3 ações que Jesus espera de nós (v. 32):
- O caminho da justiça > é o caminho de Deus, contra a corrupção, contra 
o pecado, buscar o que é correto
- Reconhecimento > reconhecer quem nós somos e que precisamos de 
um salvador
- Crer > crer em Jesus, ir pra a vinha, um ponto depende do outro
Vontade de Deus: Na parábola Deus tem uma vontade (v. 28) para seus 
filhos. Deus espera que a gente faça a vontade Dele. Oração Mateus 6 
(seja feita a tua vontade).
Manifestação de Deus: Deus só se manifesta para quem guarda o que ele 
fala (João 14=21).
Quem entrará na vinha? (Mateus 7=21).
Casa na rocha: Quem ouve e pratica as Palavras de Jesus (Mateus 7=24).
Discípulo: O discípulo tem que negar-se, tomar a cruz e seguir (Lucas 
9=23).
Sangue: Jesus suou gotas de sangue para cumprir a vontade do pai. 
Hebreus diz que ainda não resistimos até o sangue combatendo (Hb 
12=4).
Fruto: Se estamos na vinha temos frutos e se não estamos indo a vinha 
não estamos dando fruto. Quem não dá fruto é cortado. (Mateus 7=19)
O que você faz é parte significativa do que você é.
Mentira: A sua atitude tem que condizer com o que você fala, se não, é do 
maligno, ou seja, é mentira.




