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AULA - EBD - 07/11/2018
LIÇÃO 6

Texto áureo
Lucas 18*9-14

Grupos de judeus (partidos ou seitas - divisões)

Fariseus: Judeus que se dedicavam a leitura e interpretação da Torá 
escrita e falado. Colocavam as tradições acima da Palavra escrita. Eram 
escribas como profissional. (Atos 26*5). A história diz que os rabinos 
surgiram dos fariseus do primeiro século.
Saduceus: Judeus que faziam parte do alto escalão social e econômico. 
Não acreditavam na ressurreição após a morte e nem em recompensa após 
a morte. Não aceitavam a tradição oral. Eram eles os que ocupavam os 
cargos de sacerdotes e sumo sacerdotes. (Marcos 12*18-27) Ler só o 18
Essênios: Judeus que acreditavam na contaminação do judaísmo de sua 
época e decidiram morar de forma isolada para se purificar. O tempo todo 
se banhavam em água, viviam de forma simples e só comiam frutas e 
legumes.
Zelotes: Eram judeus que não admitiam ser forçados a pagar taxas pra 
Roma. Lideraram revoltas contra Roma. Flávio Josefo diz que foram essas 
revoltas que fizeram Roma destruir Jerusalém no ano 70 DC. Todos se 
suicidaram na conquista de Jerusalém para não serem capturados, 
segundo escreveu Flávio Josefo.

Quem é o fariseu?

Um Judeu
Fariseu significa “separado”, eles se separavam para estudar a torá
Considerado por todos como um homem de Deus
Religioso, pois segue todos os preceitos de sua religião
Alguém que quer agradar a Deus
Dedicados às coisas de Deus
O fariseu orava (v. 10)
O fariseu estava falando a verdade (v. 11-12)
O fariseu lia a sua bíblia - a torá
O fariseu seguia a lei escrita (torá - Êxodo 34*27) e a lei oral (que eles 
diziam que Moisés recebeu) 
O fariseu tinha o símbolo da antiga aliança com Abraão (circuncidado)
Os fariseus criaram a sinagoga
Os fariseus surgiram devido a sua desilusão com a política e por isso se 
dedicaram à religião
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A profissão dos fariseus geralmente era a de escriba, eles eram os 
responsáveis por escrever e interpretar a torá
O fariseu não se misturava com outros, ainda que judeus
O fariseu era dizimista
O fariseu não roubava
O fariseu não era injusto
O fariseu não era adúltero
O fariseu disse que não era como “os outros”
O fariseu “jejuava” 2 vezes por semana, e a lei mandava jejuar 1 vez ao ano 
(Lev. 23*27-29)

Quem é o publicano?

Um judeu que trabalhava pro governo Romano
Um traidor, pois era um judeu cobrando taxas dos próprios irmãos
Odiado por todo mundo, pois o governo cobrava uma porcentagem e eles 
podiam cobrar um excedente e ficar com ele
O publicano orava
O publicano ia à igreja
O publicano orava da mesma forma que o fariseu
O publicanos nem sequer olhava pro céu
O publicano batia no peito, como sinal de que estava arrependido e 
inconformado
O publicano orava por misericórdia
O publicano se humilhava

Tópicos

Os dois homens eram judeus
Os dois homens foram para a igreja (templo)
Os dois homens oravam
Fomos ensinados que somos “dos nossos” e que quem não conhece Jesus 
são “os outros”
Fomos ensinados que “nós” somos o trigo e eles são o “joio”
Com essa análise parece que somos mais parecidos com os “fariseus”
Quem nós somos diante da sociedade? Os homens de Deus ou os outros 
que são odiados pela sociedade?
Paulo era fariseu junto com Gamaliel (Atos 5*34, Atos 23*6, Atos 26*5)
Os nossos dizem que não podemos roubar, matar, enganar etc. Mas 
quando lemos as bem-aventuranças vemos que o problema é maior do que 
isso e nos parecemos mais com “os outros”. (Mateus 5*23-24, Mateus 
5*27-28, Mateus 5*31-32, Mateus 5*37, Mateus 5*39, Mateus 5*43-44, 
Mateus 6*1, Mateus 6*22, Mateus 6*33, Mateus 7*1, Mateus 7*19-21)
O fariseu fazia tudo mecanicamente
O fariseu agradece a Deus por ter Ele um filho como o fariseu
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Tópicos da realidade espiritual

Nós nos parecemos mais com o Fariseu do que com o Publicano
Realizamos todos as fases da religião como o Fariseu (Tudo o que a vida 
religiosa exige. Lemos a Bíblia todo dia. Damos oferta e dízimos. Fazemos 
evangelismo. Pastoreamos. Fazemos obras sociais.)
Dentro dos nossos a alguns que não são dos nossos (1 Coríntios 5*11)
Dentro dos nossos a alguns que se parecem fisicamente conosco (Mateus 
13*26)
Se tem algo que nos afasta de Deus é a religião (Marcos 7*6-9)
A diferença estava na motivação da oração. O fariseu orava de si para si 
mesmo. O publicano pedia a Deus propiciação (alguma coisa que leva 
alguém a perdoar o ofensor, ser favorável, auxiliador). (1 João 4*9-10)
Ninguém pode se justificar (Atos 13*39, Romanos 4*25)
O objeto mais importante em nossa casa é o espelho, ele nos mostra quem 
somos, as vezes até somos mais joio que trigo
Nós acreditamos que todos os que estão na igreja são de Jesus (Lucas 
13*27-28)
Deixar a bolsa na igreja não é mais possível

Senso de virtude

A religião traz em nós um SENSO DE VIRTUDE, nos dizendo que nós somos 
bons e os outros são “maus”
O senso de virtude nos diz que ao darmos o dízimo, irmos a EBD, fazer 
evangelismo, ir ao culto e fazer obras sociais, merecemos alguma coisa e 
seremos poupados
Não permitimos que nada de ruim aconteça conosco, somente com “os 
outros” deve acontecer coisas ruins. (Salmos 73)
Pensamos que estamos por cima, e “os outros” por baixo (Romanos 11)
Achamos que eles são “criaturas” e nós “os filhos”, mas parecemos mais 
com aquele filho mais velho
Achamos que chegamos no caminho porque encontramos o caminho. Na 
verdade Jesus disse que Ele era o caminho e precisamos não só encontrar, 
como andar por ele. (1 Pedro 2*21)
Religiosos estão preocupados com sua imagem. Davi e Mical foram um 
exemplo, enquanto Davi dançava em frente a arca. (2 Samuel 6*16, 20, 21)
Com o senso de virtudes transferimos a culpa e a responsabilidade.

A luz em nós

Para que serve a luz em nós? (Efésios 5*11-13)
A luz manifesta todas as coisas, ou seja, a luz em nós serve para vermos 
quem nós somos
A luz do evangelho quando se acende não mostra as nossas virtudes, e sim 
a nossa miséria. A luz serve para isso. (Salmos 119*105)
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A luz mostrou que a condição do fariseu era a mesma do publicano, os dois 
eram pecadores e tinham a mesma necessidade
A luz mostrou para nós que o fariseu era amado pelo povo, mas odiado por 
Deus. O publicano era odiado pelo povo, mas foi amado por Deus.
A luz permitiu um capitulo inteiro contra a hipocrisia dos fariseus (Mateus 
23)
A luz mostrou que o fariseu era mentiroso e o publicano roubador, portanto 
os dois estavam indo pro inferno (1 Co 6*11)
A diferença de quem está ou não na luz é que quem está na luz “sabe que é 
mau” e quem está na escuridão “é mau mas pensa que é bom”. 
A luz se acende na nossa conversão e somente na conversão realizamos a 
oração de um publicano “tem misericórdia de mim porque sou pecador”
A luz nos faz começar como “publicanos”, mas as vezes terminamos como 
“fariseus”

Coisas mensuráveis

Albert Einstein disse que nem tudo o que conta pode ser contado. E nem 
tudo o que pode ser contado, conta. Ex: você é ladrao? Corrupto? 
Dizimista? Da para contar as coisas que citamos, mas isso conta? Nem 
tudo o que poder ser contado conta. É mensurável. 
Nossa vida é cheia de coisas mensuráveis. Se somos assim, somos como o 
“fariseu”, que só mostra coisas mensuráveis para Deus.
Mas numa relação de amor as coisas que importam não dá para contar. Um 
filho sabe quando o pai gosta mais outro irmão do que ele. O pai diz que 
não e justifica dizendo: vocês estudam na mesma escola, moram na mesma 
casa, comem a mesma comida, tem as mesmas roupas. E o filho diz: isso é 
mensurável, da pra contar. É o jeito que você fala. É o jeito que vc olha. É o 
tratamento. Isso não dá para contar.
Outro exemplo: oferta e cheque da para contar, generosidade não. A viúva 
deu mais do que todos, mesmo sendo apenas duas moedas. (Lucas 21*1-4)
Dízimo da pra contar. Mas será que foi um dízimo generoso? Generosidade 
não dá para contar.
Precisamos deixar Deus mexer nas coisas que realmente contam, mas não 
podem ser contadas.
Achamos que estamos melhores e por acharmos isso, não realizamos mais 
a oração do publicano
Nós pensamos que pecado é aquilo que conseguimos contar apenas. O 
olho vermelho. O nariz com pó. O bafo de cachaça. E nós esquecemos que 
as palavras são piores. (Tiago 3*5-12)
A religião diz para nós que já temos virtudes. Muita coisa ainda precisa ser 
mexida dentro de nós, coisas que não podem ser contadas, mas são as que 
contam.
Os sacerdotes rasgavam as vezes, que contavam, mas Deus manda rasgar 
os corações. (Joel 2*13-14,17-19)
O que contava na oração era a humilhação. Na verdade aquilo que o fariseu 
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não queria ser, era isso que ele precisava ser. Aquilo que não queremos ser, 
pode ser isso que Deus quer que sejamos. Não queremos perdoar e Deus 
quer que perdoemos. Não queremos pedir desculpas, mas Deu quer que a 
gente peça. Não queremos nos humilhar, mas o Senhor disse que quem se 
humilhar será exaltado. 
Paulo era rabino e disse que mesmo assim, para ser como Jesus, ela 
considerava todo seu conhecimento e sabedoria como esterco. (Filipenses 
3*8-9)
Não queremos carregar a Cruz, mas Jesus disse que para ser discípulo tem 
que carregar a Cruz. Deixemos de ser fariseu, para ser como o publicano.
Tanto o fariseu como o publicano eram irmãos, assim como na parábola do 
filho pródigo. 
Humildes de espírito são aqueles que reconhecem sua condição. (Mateus 
5*23). Paulo reconhecia sua condição diante de Deus. (Romanos 7*24).
O tempo da oração do fariseu era maior que a do publicano, mas isso não 
contou. (Mateus 6*5-7)
Na oração do fariseu todo mundo era pecador e somente ele era justo. Na 
oração do publicano todo mundo era justo e somente ele pecador.

Conclusão

A conclusão da história não é só a oração, mas “a volta para casa”. Quantos 
voltam para casa depois do culto justificados?


