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AULA - EBD - 14/11/2018
LIÇÃO 7

PERGUNTA SOBRE PEDRO E JUDAS

Explicar sobre Jó e o reino de satanás
Em Mateus 16 Jesus traça o destino de Pedro no mundo espiritual antes de 
satanás pedir para cirandar a vida de Pedro como trigo em Mateus 26. 
Todos os evangelistas colocam Pedro no inicio da lista e Judas no final. 
(Mateus 10M2-4, Marcos 3M16-19, Lucas 6M14-16).
Pedro foi um dos 3 que viu a filha de Jairo ressuscitar (Lucas 8M51), foi um 
dos 3 que viu a transfiguração de Jesus (Mateus 17M1), estava com Jesus 
no Getsêmani no momento de agonia Dele (Mateus 26M37).
O diabo pode dar as coisas da terra para quem ele quiser (Lucas 4M6).

LIÇÃO

Ler leitura bíblica em classe
Ler introdução

Explicar sobre Jó e o reino de satanás

Jesus começa em Mateus 18 a falar sobre:
1 - Temos que ser como criança porque a criança não finge ser alguém 
que ela não é, ela é verdadeira. Só quem é convertido e verdadeiro diante 
de Deus entra no reino (verdadeiros adoradores, em espírito e em 
verdade). (Mateus 18M3)
2 - Ensinou que temos que nos humilhar como a criança, ou seja, ser 
dependente de Deus (Mateus 18M4)
3 - Disse que temos que ser radicais em algumas coisas para entrar no 
reino (arrancar o olho) (Mateus 18M9)
4 - Que a criança e a ovelha são parecidas. (Mateus 18M10-14)
5 - Temos que tentar ganhar nosso irmão se ele pecar contra nós (Mateus 
18M15-17)
6 - Ele está no meio (como no tabernáculo) quando pessoas se reunem 
para falar sobre Ele (Mateus 18M20)

Pedro entendeu tudo, e querendo agradar perguntou sobre quantas vezes 
devemos perdoar nosso irmão
O perdão rabínico era até 3 vezes.
Pedro sempre tenta agradar a Deus, por isso sugere 7 vezes.
Jesus disse 70x7. É uma hipérbole e não um limite pro perdão. 

Jesus revela que a parábola é semelhante ao Reino dos Céus, mas ao 
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invés da divida ser de talentos de prata é com o pecado.
10mil talentos = 5.400.000 dias trabalhados (ou 14.794 anos - Adão viveu 
935 - Gn 5M5). (R$ 143.078.400,00)
100 denários = 100 dias de trabalho (4 gramas de prata). (R$ 264,96)
1 talento = 6.000 dracmas/denários
Qual o tamanho da sua dívida com Deus? Qual o preço do seu pecado?
Temos muitas dívidas (Efésios 2M1, Rm 6M23)

Como o rei liberou o servo para pagar uma dívida impagável? Na verdade 
ele perdoou à dívida, pois o rei disse que perdoou a dívida ao chamar-lhe 
de servo mau.
Assim como o rei, Deus ajustará contas conosco. Ele chama seus servos 
para ajustar as dívidas.
Perdoar quem não merece perdão se chama Graça.
Deus tem prazer no perdão. Lucas 15. Jeremias 29M11. 2 Cr 7M14.
Os servos foram pegos de surpresa.
O perdão da dívida chegou na vida do servo depois de humilhação e 
oração diante do rei, como em Lucas 18.
A dívida refere-se a um único servo, imagina a dívida da humanidade.

O segundo servo foi cobrado de forma severa pelo primeiro servo.
O segundo servo agiu da mesma forma que o primeiro servo, mas ele se 
esqueceu do seu perdão e agiu diferente com o segundo servo.
O primeiro servo recebeu perdão “mas o caráter dele não foi mudado”.

Jesus não está dizendo que a salvação é pelas obras, mas está 
mostrando que as obras são o “reflexo da salvação”. Os que são 
perdoados por Deus devem da mesma forma perdoar.
Jesus ja tinha ensinado isso mas eles não entendiam. Mateus 6M12,14-15.

Todos temos uma dívida impagável diante de Deus.
Sem perdão Deus não recebe nosso culto. Mateus 5M23-26. Jesus fala 
sobre fazer isso depressa e chama o irmão de adversário, pois ele será 
um acusador.
Sem sangue, não há perdão (Hb 9M22)
Nosso escrito de dívida foi encravado na cruz (lei - ref. 1378). (Cl 2M13-15)
A lei do Espírito de vida nos livrou da lei do pecado e da morte (Rm 8M2-4)

Jesus é o rei da parábola e os servos somos nós.
Jesus sabe precisamente o valor da nossa dívida.
Jesus precisou saber todo o valor da dívida da humanidade, para que 
então ele pudesse pagar.
Por que morrer endividado? Quite sua dívida hoje, vai reconciliar-te com 
seu irmão e com Jesus.
No juízo a nossa misericórdia será levada em consideração (Tiago 2M13)
Fomos perdoados enquanto éramos pecadores (Rm 5M8)
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O evangelho é uma oferta. Marcos 16M16, João 3M18.
Por que “não” perdoar uma dívida pequena aqui se recebemos um perdão 
muito maior.
No versículo 35 diz “perdoar do coração”.
Com Deus queremos “perdão”, com o próximo queremos “justiça”.
Jesus nos comprou por um alto preço (1 Co 7M23)
Nós perdoamos porque fomos perdoados
O perdão faz parte da evidência da fé
O perdão é opcional, assim como o céu e a salvação

PERGUNTA

Durante quanto tempo no dia o diabo nos acusa?


