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Comentário lição 05

O Objetivo deste comentário é contribuir para o preparo de sua aula, e apresentar um
subsídio a parte da revista, trazendo um conteúdo extra ao seu estudo. Que Deus nos ajude no
decorrer desta maravilhosa lição.

UMA PARÁBOLA SOBRE A GRAÇA IMERECIDA

Iniciamos nossas tratativas acerca do assunto falando sobre a parábola do credor
incompassivo. Essa história narrada por Jesus nos ensina a dimensão da graça recebida por nós
da parte de Deus.

Naquela época, havia sérias consequências para os que não podiam pagar suas dívidas. Um
credor podia apoderar-se do devedor e de sua família, força-los a trabalhar para ele até que a
dívida fosse paga. O devedor também podia ser enviado para a prisão, seus familiares podiam
ser vendidos como escravos, para ajudar a pagar o débito. Esperava-se que, enquanto estivesse
na prisão, as terras do devedor fossem vendidas ou que seus parentes pagassem a dívida em seu
lugar. Caso contrário, o devedor permaneceria na prisão por toda a vida .1

Perceba que a situação do devedor era terrível. Ele não possuía a capacidade de pagar aquilo
que devia ao seu senhor. Porém, em um ato gracioso, o senhor daquele servo perdoou a sua
dívida permitindo a possibilidade de estar livre de toda consequência. Aprendemos com isso
uma grande lição sobre o perdão.

O propósito de Jesus ao narrar a história do servo mau era mostrar a Pedro e a todos os seus
discípulos que o perdão de Deus é somente pela graça. Não temos mérito algum. O Mestre
também deixa claro que a nossa resposta à graça é um fator determinante a respeito de onde
vamos passar a esternidade .2
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O perdão aceito muda o coração de quem o recebe, se for verdadeiramente e�caz. A frase “se
do coração não perdoardes, cada um a seu irmão” (Mt 18.35) frustra o pretexto de legalismo e
salvação própria; não obstante, a exigência de Deus para obter um perdão duradouro obsta
um programa de graça barata que não transforma aquele que a recebe .3

Hoje estamos livres da condenação do pecado por motivo do perdão imerecido que
recebemos. Hoje estamos livres da morte eterna por causa da morte de Cristo na cruz do
calvário, perdoando assim o nosso pecado e nos possibilitando sermos justi�cados nEle. Como
participantes do Reino de Deus entendemos que estamos em Cristo porque Deus nos amou
de tal modo que nos ofertou quão poderosa graça.

CONSEQUÊNCIAS DO PERDÃO

Jesus, na parábola do credor incompassivo, ensina que o perdão divino, embora seja
concedido graciosamente ao pecador arrependido, é, também, ao mesmo tempo condicional,
de conformidade com a disposição do indivíduo, de perdoar ao seu próximo. Por isso, uma
pessoa pode �car sem perdão divino por ter um coração cheio de amargura, que não perdoa
ao próximo. A parábola mostra que amargura, ressentimento e animosidade contra o
próximo são totalmente incompatíveis com a verdadeira vida cristã, e que devem ser banidos
da vida do crente .4

Fomos perdoados por Deus para aprender a perdoar. Fomos perdoados por Deus para
aprender a amar. A partir do momento que recebemos o perdão imerecido, tendo
conhecimento do nosso pecado e da grande dívida que não tínhamos a capacidade de pagar, e
negamos em repassar à frente o que recebemos, não fomos transformados pelo poder do
evangelho.

Pelo fato de Deus perdoar todos os pecados que cometemos, não devemos negar perdão a
nossos semelhantes. À medida que entendemos o completo perdão de Cristo em nossa vida,
devemos demonstrar uma atitude de perdão em relação aos outros. Se não o �zemos,
colocamo-nos acima da lei do amor de Cristo .1
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O servo que recebeu o perdão do seu senhor não fez o mesmo com aquele que lhe devia isso
demonstra uma total ingratidão com aquilo que havia recebido. Ou seja, não podemos, assim
como aquele servo ingrato, deixar de demonstrar a mudança que recebemos por meio da
poderosa graça de Deus, aprendendo a perdoar aqueles que nos tem ofendido como Cristo
nos perdoou. Essa deve ser a maior consequência do perdão em nossas vidas, transformar-nos
a ponto de perdoarmos de igual modo alguém que nos ofendeu.

SEGUINDO O AMOR DE JESUS

Jesus veio anunciar a chegada do Reino de Deus. Um Reino eterno cujo um dos princípios é
o perdão, a misericórdia e o amor. Como seguidores de Jesus Cristo, precisamos estar
conscientes de que o cerne do ministério do Mestre foi o Reino de Deus. A igreja do primeiro
século também tinha como missão a mensagem do Reino e em momento algum perdeu o seu
foco. Infelizmente, na atualidade, não é dada a devida ênfase e importância a essa temática.
Deus é soberano sobre a terra e os céus, e o seu Reino jamais terá �m .2

Devemos estar fundamentados em amor, seguindo o novo mandamento recebido por Jesus:
“Um novo mandamento lhes dou: Amem-se uns aos outros. Como eu vos amei, vocês devem
amar-se uns aos outros” (Jo 13.34-NVI). Não poderemos a�rmar que somos seguidores de
Cristo se não batalharmos para viver do mesmo modo que Ele nos mandou. Assim,
recebemos o perdão através do favor imerecido para que possamos transbordar amor para
com os outros.

Ao morrer na cruz, Jesus tomou sobre si nosso pecados. Sendo Santo, Ele fez-se pecado por
nós; Ele também foi ferido para dar-nos uma vida plena (Jo 10.10). Mas o que temos feito
com a vida que nos outorgou Jesus? Estamos apenas sobrevivendo neste mundo tenebroso?
Como súditos do Reino, precisamos viver e testemunhar a vida completa que o Salvador
conquistou para nós. Jesus Cristo deseja que vivamos de modo pleno e que venhamos
anunciar a Vida abundante que nos é oferecida por Ele (Jo 10.10) .2
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Só seremos verdadeiramente servos de Deus se, diferente do que fez aquele servo ingrato,
transbordarmos amor para com o próximo. Somos ministros do Reino de Deus, e como
cidadãos do céus precisamos seguir caminhantes em amor conforme nos ensina a Sua Palavra.

Esperando Jesus voltar hoje!

Pb. Antonio Vitor de Lima Borba
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EBD em Foco

EBD em Foco

EBD em Foco é uma plataforma de slides e cursos para professores da EBD que
querem ministrar uma aula de excelência e transformar a vida de seus alunos. Faça
agora seu cadastro e tenha acesso a um conteúdo exclusivo: slides das lições em
PowerPoint, subsídios em PDF, comentários das lições, cursos bíblicos e cursos de
educação cristã.
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