
TREINAMENTO DE PRESBÍTEROS E IRMÃOS RESPONSÁVEIS
de 5 a 7 de abril de 2019

Tema Geral:
O DESENVOLVIMENTO DO REINO DE DEUS NA VIDA CRISTÃ E NA 

VIDA DA IGREJA

Mensagem #4
Viver a vida do reino cuidando de outros segundo o Espírito e 

compreendendo o perdão de Deus

Leitura B��blica: Mt 7:1-12; 18:1-35

I. Mateus 7:1-12 trata dos princípios do povo do reino ao lidar com os outros e 
revela que o governo celestial sobre o povo do reino requer que eles cuidem dos 
outros segundo o espírito - cf. Jz 9:8-9:

Mt 7:1 Nao julgueis, para que na�o sejais julgados.

Mt 7:2 Pois com o ju��zo com que julgais sereis julgados; e com a medida com que medis vos sera�  
medido.

Mt 7:3 Por que ve�s tu o cisco que esta�  no olho de teu irma�o, pore�m na�o consideras a trave que esta�  no 
teu olho?

Mt 7:4 Ou como dira� s a teu irma�o: Deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tens a trave no teu?

Mt 7:5 Hipo� crita, tira primeiro a trave do teu olho e enta�o vera� s claramente para tirar o cisco do olho 
de teu irma�o.

Mt 7:6 Na�o deis aos ca� es o que e�  santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pe�rolas, para que na�o as 
pisem com os pe�s e, voltando-se, vos dilacerem.

Mt 7:7 Pedi, e vos sera�  dado; buscai, e achareis; batei, e vos sera�  aberto.

Mt 7:8 Pois todo o que pede recebe; o que busca acha; e a quem bate lhe sera�  aberto.

Mt 7:9 Ou qual dentre vo� s e�  o homem que, se o filho lhe pedir pa�o, lhe dara�  uma pedra?

Mt 7:10 Ou, se lhe pedir um peixe, lhe dara�  uma cobra?

Mt 7:11 Se vo� s, pois, sendo maus, sabeis dar boas da�divas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que 
esta�  nos ce�us dara�  boas coisas aos que Lhe pedirem?

Mt 7:12 Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vo� s tambe�m a eles; porque 
esta e�  a lei e os profetas.

Jz 9:8 Foram, certa vez, as a� rvores ungir para si um rei e disseram a�  oliveira: Reina sobre no� s.

Jz 9:9 Pore�m a oliveira lhes respondeu: Deixaria eu o meu o� leo, que Deus e os homens em mim 
prezam, e iria pairar sobre as a� rvores?

A. O povo do reino, que vive com um esp��rito humilde sob o governo celestial do reino, 
sempre julga a si mesmo, e na�o aos outros - Mt 7:1:

Mt 7:1 Nao julgueis, para que na�o sejais julgados.

1. Se julgarmos os outros com justiça, seremos julgados com justiça pelo Senhor (v. 2); 
se julgarmos os outros com miserico� rdia, seremos julgados com miserico� rdia pelo 
Senhor; a miserico� rdia triunfa sobre o ju��zo - Tg 2:13.

Tg 2:13 Porque o ju��zo e�  sem miserico� rdia para com aquele que na�o usou de 
miserico� rdia; a miserico� rdia triunfa sobre o ju��zo.

2. Para lidarmos com os outros, temos de rejeitar a no� s mesmos e considera� -los, ter 
compaixa�o deles e ser misericordiosos para com eles; o cisco no olho do nosso 
irma�o deve nos lembrar da trave que esta�  no nosso pro� prio olho - Mt 7:3.

Mt 7:3 Por que ve�s tu o cisco que esta�  no olho de teu irma�o, pore�m na�o consideras a 
trave que esta�  no teu olho?



3. Enquanto a trave permanecer no nosso olho, nossa visa�o estara�  turva e na�o 
poderemos ver claramente - Mt 7:4-5.

Mt 7:4 Ou como dira� s a teu irma�o: Deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tens a 
trave no teu?

Mt 7:5 Hipo� crita, tira primeiro a trave do teu olho e enta�o vera� s claramente para tirar o 
cisco do olho de teu irma�o.

B. Na�o devemos dar aos ca� es o que e�  santo nem lançar aos porcos as nossas pe�rolas, para 
que na�o as pisem com os pe�s e, voltando-se, nos dilacerem - Mt 7:6:

Mt 7:6 Na�o deis aos ca� es o que e�  santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pe�rolas, para que 
na�o as pisem com os pe�s e, voltando-se, vos dilacerem.

1. Em Mateus 7:6, o que e�  santo deve referir-se a�  verdade objetiva, que pertence a 
Deus; as vossas pe�rolas deve referir-se a� s experie�ncias subjetivas, que sa�o nossas.

Mt 7:6 Na�o deis aos ca� es o que e�  santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pe�rolas, 
para que na�o as pisem com os pe�s e, voltando-se, vos dilacerem.

2. Os ca� es na�o te�m casco nem ruminam; os porcos te�m casco fendido, mas na�o 
ruminam; assim, ambos sa�o imundos - Lv 11:27, 7; cf. At 10:1-15, 28.

Lv 11:27 Todo animal quadru� pede que anda na planta dos pe�s vos sera�  por imundo; 
qualquer que tocar o seu cada�ver sera�  imundo ate�  a�  tarde.

Lv 11:7 Tambe�m o porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas na�o 
rumina; este vos sera�  imundo;

At 10:1 Morava em Cesare� ia certo homem, de nome Corne� lio, centuria�o da coorte 
chamada Italiana,

At 10:2 devoto e temente a Deus com toda a sua casa, que dava muitas esmolas ao 
povo e continuamente rogava a Deus.

At 10:3 Viu ele claramente numa visa�o, cerca da hora nona do dia, um anjo de Deus 
entrar ate�  onde ele estava e lhe dizer: Corne� lio!

At 10:4 Este, fitando nele os olhos, e possu��do de temor, perguntou: Que e� , Senhor? E 
ele lhe disse: As tuas oraço� es e as tuas esmolas subiram para memo� ria diante 
de Deus.

At 10:5 Agora envia homens a Jope e manda chamar certo Sima�o, tambe�m chamado 
Pedro.

At 10:6 Este esta�  hospedado com certo Sima�o, curtidor, cuja casa esta�  junto ao mar.

At 10:7 Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou dois dos seus dome�sticos e 
um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço;

At 10:8 e, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope.

At 10:9 No dia seguinte, indo eles seu caminho e estando ja�  perto da cidade, subiu 
Pedro ao terraço, por volta da hora sexta, a fim de orar.

At 10:10 Estando com muita fome, quis comer; e, enquanto lhe preparavam a comida, 
sobreveio-lhe um e�xtase;

At 10:11 e viu o ce�u aberto e certo vaso que descia, semelhante a um grande lençol, 
sendo baixado pelas quatro pontas sobre a terra,

At 10:12 no qual havia de todos os quadru� pedes e re�pteis da terra e aves do ce�u.

At 10:13 E veio-lhe uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come!

At 10:14 Mas Pedro repolicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa 
alguma comu e imunda.

At 10:15 De novo, pela segunda vez, veio-lhe a voz: Ao que Deus purificou, na�o 
consideres comum.

At 10:28 E lhes disse: Vo� s bem sabeis que e�  il��cito a um judeu ajuntar-se ou aproximar-
se de algue�m de outra raça; mas Deus mostrou-me que a nenhum homem 
devo chamar comum ou imundo;

3. Segundo a revelaça�o em 2 Pedro 2:12, 19-22, e Filipenses 3:2, ca� es e porcos em 
Mateus 7:6 referem-se a pessoas que sa�o religiosas, mas na�o limpas.

2Pe 2:12 Esses, todavia, como animais irracionais, nascidos por natureza para serem 
capturados e destruidos, falando mal daquilo em que sa�o ignorantes, tambe�m 
sera�o destru��dos na corrupça�o que espalham;



2Pe 2:19 prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos sa�o escravos da corrupça�o; 
pois aquele que e�  vencido torna-se escravo do que o venceu.

2Pe 2:20 Pois se, depois de terem escapado das contaminaço� es do mundo pelo 
conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez 
enredados por elas, sa�o derrotados, o seu u� ltimo estado torna-se para eles 
pior que o primeiro.

2Pe 2:21 Pois lhes teria sido melhor na�o conhecer o caminho da justiça do que, 
conhecendo-o, voltarem para tra� s, afastando-se do santo mandamento que 
lhes fora dado.

2Pe 2:22 Aconteceu com eles o que diz o prove�rbio verdadeiro: O ca�o voltou ao seu 
pro� prio vo� mito, e a porca lavada voltou a revover-se na lama.

Fp 3:2 Cuidado com os ca� es, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a 
mutilaça�o!

Mt 7:6 Na�o deis aos ca� es o que e�  santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pe�rolas, 
para que na�o as pisem com os pe�s e, voltando-se, vos dilacerem.

4. Quando falamos com os outros sobre a verdade ou sobre a nossa experie�ncia 
preciosa de Cristo, temos de detectar e concluir se eles te�m a capacidade de receber 
o que pretendemos compartilhar.

C. Ao contatar pessoas e lidar com elas, devemos pedir, buscar e bater para encontrar a 
maneira adequada de contata� -las - Mt 7:7-8; 1Tm 5:1-2:

Mt 7:7 Pedi, e vos sera�  dado; buscai, e achareis; batei, e vos sera�  aberto.

Mt 7:8 Pois todo o que pede recebe; o que busca acha; e a quem bate lhe sera�  aberto.

1Tm 5:1 Na�o repreendas asperamente um homem idoso, mas exorta-o como a um pai; aos 
jovens, como a irma�os;

1Tm 5:2 a� s mulheres idosas, como a ma�es; a� s jovens, como a irma� s, com toda a pureza.

1. Pedir e�  orar de modo geral, buscar e�  suplicar de modo espec��fico e bater e�  exigir do 
modo mais ��ntimo e fervoroso.

2. A melhor maneira para o povo do reino contatar outros e�  segundo o reino e 
segundo o Esp��rito - Mt 7:9-12; cf. Lc 11:13.

Mt 7:9 Ou qual dentre vo� s e�  o homem que, se o filho lhe pedir pa�o, lhe dara�  uma 
pedra?

Mt 7:10 Ou, se lhe pedir um peixe, lhe dara�  uma cobra?

Mt 7:11 Se vo� s, pois, sendo maus, sabeis dar boas da�divas aos vossos filhos, quanto 
mais vosso Pai que esta�  nos ce�us dara�  boas coisas aos que Lhe pedirem?

Mt 7:12 Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vo� s 
tambe�m a eles; porque esta e�  a lei e os profetas.

Lc 11:13 Pois se vo� s, que sois maus, sabeis dar boas da�divas aos vossos filhos, quanto 
mais o Pai celestial dara�  o Esp��rito Santo aos que Lhe pedirem?

3. Temos de entrar em Deus por meio da oraça�o a fim de recebermos as riquezas 
corporificadas em Seu Esp��rito para alimentar a no� s mesmos e a todos sob o nosso 
cuidado - Lc 11:1-13.

Lc 11:1 E aconteceu que, estando Ele orando em certo lugar, quando terminou, um dos 
Seus disc��pulos Lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como tambe�m Joa�o 
ensinou os seus disc��pulos.

Lc 11:2 Ele lhes disse: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o Teu nome; venha o 
Teu reino;

Lc 11:3 o pa�o nosso cotidiano da� -nos a cada dia;

Lc 11:4 e perdoa-nos os nossos pecados, pois tambe�m no� s perdoamos a todo o que 
nos deve; e na�o nos deixes cair em tentaça�o.

Lc 11:5 Disse-lhes ainda: Qual dentre vo� s tera�  um amigo e ira�  ter com ele a�  meia-noite 
e lhe dira� : Amigo, empresta-me tre�s pa� es,

Lc 11:6 pois um amigo meu chegou de viagem, e nada tenho para lhe oferecer;

Lc 11:7 e ele, respondendo de dentro, dira� : Na�o me importunes; a porta ja�  esta�  
fechada, e os meus filhos esta�o comigo na cama; na�o posso levantar-me para 
da� -los a ti.

Lc 11:8



Digo-vos: Ainda que na�o se levante para da� -los a ti por ser seu amigo, levartar-
se-a� , todavia, por causa da sua impertine�ncia, e lhe dara�  o que necessitar.

Lc 11:9 E Eu vos digo: Pedi, e vos sera�  dado; buscai, e achareis; batei, e vos sera�  aberto.

Lc 11:10 Pois todo o que pede recebe; o que busca encontra; e a quem bate lhe sera�  
aberto.

Lc 11:11 Qual dentre vo� s e�  o pai que, se o filho lhe pedir um peixe, lhe dara�  em lugar de 
peixe uma cobra?

Lc 11:12 Ou, se lhe pedir um ovo, lhe dara�  um escorpia�o?

Lc 11:13 Pois se vo� s, que sois maus, sabeis dar boas da�divas aos vossos filhos, quanto 
mais o Pai celestial dara�  o Esp��rito Santo aos que Lhe pedirem?

4. Temos de aprender a fazer tudo por meio da cruz e pelo Esp��rito a fim de ministrar 
Cristo aos outros para o Seu Corpo - cf. 2Cr 1:10.

2Cr 1:10 Da� -me, pois, agora, sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me 
a�  testa deste povo; pois quem poderia julgar a este grande povo?

II. Para viver a vida do reino, a vida de um homem-Deus, a vida da igreja, temos de 
ser humildes e não desprezar nenhum crente, mas amar e perdoar o nosso irmão 
- Mt 18:1-35; 5:48; 7:13-14; Rm 14:17:

Mt 18:1 Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os disc��pulos, perguntando: Quem e�  maior no reino 
dos ce�us?

Mt 18:2 E Jesus, chamando a Si uma criança, colocou-a no meio deles,

Mt 18:3 e disse: Em verdade vos digo: Se na�o vos converterdes e na�o vos tornardes como crianças, 
de modo algum entrareis no reino dos ce�us.

Mt 18:4 Portanto, aquele que a si mesmo se humilhar como esta criança, esse e�  o maior no reino dos 
ce�us.

Mt 18:5 E qualquer que receber uma criança, tal como esta, por causa de Meu nome, a Mim Me 
recebe.

Mt 18:6 A qualquer, pore�m, que fizer tropeçar um destes pequeninos que cre�em em Mim, melhor lhe 
fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado nas 
profundezas do mar.

Mt 18:7 Ai do mundo por causa dos tropeços! Pois e�  necessa� rio que venham tropeços, mas ai do 
homem por quem vem o tropeço.

Mt 18:8 Se a tua ma�o ou o teu pe�  te faz tropeçar, corta-o e lança-o de ti; melhor te e�  entrar na vida 
aleijado ou coxo do que, tendo duas ma�os ou dois pe�s, ser lançado no fogo eterno.

Mt 18:9 E se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti; melhor te e�  entrar na vida com um 
so�  olho do que, tendo dois olhos, ser lançado na Geena de fogo.

Mt 18:10 Vede, na�o desprezeis nenhum destes pequeninos; porque eu vos afirmo que os seus anjos 
nos ce�us ve�em continuamente a face de Meu Pai que esta�  nos ce�us.

Mt 18:11 Pois o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido.

Mt 18:12 Que vos parece? Se um homem tiver cem ovelhas e uma delas se extraviar, na�o deixara�  ele 
nos montes as noventa e nove, indo procurar a que se extraviou?

Mt 18:13 E, se acontecer encontra� -la, em verdade vos digo que se alegrara�  mais por ela do que pelas 
noventa e nove que na�o se extraviaram.

Mt 18:14 Assim, na�o e�  da vontade de vosso Pai que esta�  nos ce�us que se perca um so�  destes 
pequeninos.

Mt 18:15 Ale�m do mais, se teu irma�o pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele so� . Se ele te ouvir, 
ganhaste teu irma�o.

Mt 18:16 Se, pore�m, na�o te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que, pela boca de 
duas ou tre�s testemunhas, toda palavra seja confirmada.

Mt 18:17 E, se ele recusar ouvi-los, dize-o a�  igreja; e, se recusar ouvir tambe�m a igreja, seja ele para ti 
como gentio e cobrador de impostos.

Mt 18:18 Em verdade vos digo: Tudo o que amarrardes na terra tera�  sido amarrado no ce�u, e tudo o 
que soltardes na terra tera�  sido solto no ce�u.

Mt 18:19 Em verdade ainda vos digo que, se dois dentre vo� s sobre a terra concordarem a respeito de 
qualquer coisa que pedirem, isso lhes sera�  feito por Meu Pai que esta�  nos ce�us.

Mt 18:20 Pois onde esta�o dois ou tre�s reunidos em Meu nome, ali estou no meio deles.



Mt 18:21 Enta�o Pedro, aproximando-se, Lhe perguntou: Senhor, quantas vezes pecara�  meu irma�o 
contra mim, e eu lhe hei de perdoar? Ate�  sete vezes?

Mt 18:22 Respondeu-lhe Jesus: Na�o te digo ate�  sete vezes, mas ate�  setenta vezes sete.

Mt 18:23 Por isso o reino dos ce�us e�  semelhante a um rei que quis ajustar contas com os seus servos.

Mt 18:24 E, tendo começado a ajusta� -las, trouxeram-lhe um que lhe devia dez mil talentos.

Mt 18:25 Na�o tendo ele, pore�m, com que pagar, ordenou o senhor que fossem vendidos ele, a mulher, 
os filhos e tudo quanto possu��a, e a d��vida fosse paga.

Mt 18:26 Enta�o o servo, prostrando-se, reverenciava-o, dizendo: Se�  paciente comigo e tudo te pagarei.

Mt 18:27 E o senhor daquele servo, compadecendo-se, soltou-o e perdoou-lhe a d��vida.

Mt 18:28 Saindo, pore�m, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia cem dena� rios; 
e, agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves.

Mt 18:29 Enta�o o seu conservo, prostrando-se, implorava-lhe, dizendo: Se�  paciente comigo e te 
pagarei.

Mt 18:30 Ele, contudo, na�o quis, antes, indo-se, o lançou na prisa�o, ate�  que pagasse a d��vida.

Mt 18:31 Vendo enta�o os seus conservos o que se havia passado, entristeceram-se grandemente; e 
foram e relataram minuciosamente ao seu senhor tudo o que acontecera.

Mt 18:32 Enta�o o seu senhor, chamando-o a si, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te toda aquela d��vida 
por que me suplicaste;

Mt 18:33 na�o devias tu, igualmente, ter miserico� rdia do teu conservo, como tambe�m eu tive 
miserico� rdia de ti?

Mt 18:34 E, irando-se, o seu senhor o entregou aos torturadores, ate�  que pagasse toda a d��vida.

Mt 18:35 Assim tambe�m Meu Pai celeste vos fara� , se de coraça�o na�o perdoardes cada um a seu irma�o.

Mt 5:48 Portanto, sede vo� s perfeitos como perfeito e�  o vosso Pai celeste.

Mt 7:13 Entrai pela porta estreita, pois larga e�  a porta e espaçoso o caminho que conduz a�  
destruiça�o, e sa�o muitos os que entram por ela;

Mt 7:14 porque estreita e�  a porta e apertado o caminho que conduz a�  vida, e sa�o poucos os que a 
encontram.

Rm 14:17 Pois o reino de Deus na�o e�  comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Esp��rito Santo.

A. Para viver a vida do reino, temos de nos humilhar e nos tornar como crianças - Mt 18:2-4.
Mt 18:2 E Jesus, chamando a Si uma criança, colocou-a no meio deles,

Mt 18:3 e disse: Em verdade vos digo: Se na�o vos converterdes e na�o vos tornardes como 
crianças, de modo algum entrareis no reino dos ce�us.

Mt 18:4 Portanto, aquele que a si mesmo se humilhar como esta criança, esse e�  o maior no 
reino dos ce�us.

B. Para viver a vida do reino, na�o devemos fazer os outros tropeçarem, nem dar nenhum 
motivo de tropeço - Mt 18:5-9; cf. 11:6.

Mt 18:5 E qualquer que receber uma criança, tal como esta, por causa de Meu nome, a Mim Me 
recebe.

Mt 18:6 A qualquer, pore�m, que fizer tropeçar um destes pequeninos que cre�em em Mim, 
melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse 
afogado nas profundezas do mar.

Mt 18:7 Ai do mundo por causa dos tropeços! Pois e�  necessa� rio que venham tropeços, mas ai 
do homem por quem vem o tropeço.

Mt 18:8 Se a tua ma�o ou o teu pe�  te faz tropeçar, corta-o e lança-o de ti; melhor te e�  entrar na 
vida aleijado ou coxo do que, tendo duas ma�os ou dois pe�s, ser lançado no fogo eterno.

Mt 18:9 E se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti; melhor te e�  entrar na vida com 
um so�  olho do que, tendo dois olhos, ser lançado na Geena de fogo.

C. Para viver a vida do reino, na�o devemos desprezar nenhum crente - Mt 18:10-14.
Mt 18:10 Vede, na�o desprezeis nenhum destes pequeninos; porque eu vos afirmo que os seus 

anjos nos ce�us ve�em continuamente a face de Meu Pai que esta�  nos ce�us.

Mt 18:11 Pois o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido.

Mt 18:12 Que vos parece? Se um homem tiver cem ovelhas e uma delas se extraviar, na�o 
deixara�  ele nos montes as noventa e nove, indo procurar a que se extraviou?

Mt 18:13 E, se acontecer encontra� -la, em verdade vos digo que se alegrara�  mais por ela do que 
pelas noventa e nove que na�o se extraviaram.



Mt 18:14 Assim, na�o e�  da vontade de vosso Pai que esta�  nos ce�us que se perca um so�  destes 
pequeninos.

D. Para viver a vida do reino, temos de perdoar o nosso irma�o ilimitadamente - Mt 18:21-35:
Mt 18:21 Enta�o Pedro, aproximando-se, Lhe perguntou: Senhor, quantas vezes pecara�  meu 

irma�o contra mim, e eu lhe hei de perdoar? Ate�  sete vezes?

Mt 18:22 Respondeu-lhe Jesus: Na�o te digo ate�  sete vezes, mas ate�  setenta vezes sete.

Mt 18:23 Por isso o reino dos ce�us e�  semelhante a um rei que quis ajustar contas com os seus 
servos.

Mt 18:24 E, tendo começado a ajusta� -las, trouxeram-lhe um que lhe devia dez mil talentos.

Mt 18:25 Na�o tendo ele, pore�m, com que pagar, ordenou o senhor que fossem vendidos ele, a 
mulher, os filhos e tudo quanto possu��a, e a d��vida fosse paga.

Mt 18:26 Enta�o o servo, prostrando-se, reverenciava-o, dizendo: Se�  paciente comigo e tudo te 
pagarei.

Mt 18:27 E o senhor daquele servo, compadecendo-se, soltou-o e perdoou-lhe a d��vida.

Mt 18:28 Saindo, pore�m, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia cem 
dena� rios; e, agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves.

Mt 18:29 Enta�o o seu conservo, prostrando-se, implorava-lhe, dizendo: Se�  paciente comigo e te 
pagarei.

Mt 18:30 Ele, contudo, na�o quis, antes, indo-se, o lançou na prisa�o, ate�  que pagasse a d��vida.

Mt 18:31 Vendo enta�o os seus conservos o que se havia passado, entristeceram-se 
grandemente; e foram e relataram minuciosamente ao seu senhor tudo o que 
acontecera.

Mt 18:32 Enta�o o seu senhor, chamando-o a si, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te toda aquela 
d��vida por que me suplicaste;

Mt 18:33 na�o devias tu, igualmente, ter miserico� rdia do teu conservo, como tambe�m eu tive 
miserico� rdia de ti?

Mt 18:34 E, irando-se, o seu senhor o entregou aos torturadores, ate�  que pagasse toda a d��vida.

Mt 18:35 Assim tambe�m Meu Pai celeste vos fara� , se de coraça�o na�o perdoardes cada um a seu 
irma�o.

1. Temos de perdoar o irma�o ofensor ate�  setenta vezes sete - Mt 18:21-22.
Mt 18:21 Enta�o Pedro, aproximando-se, Lhe perguntou: Senhor, quantas vezes pecara�  

meu irma�o contra mim, e eu lhe hei de perdoar? Ate�  sete vezes?

Mt 18:22 Respondeu-lhe Jesus: Na�o te digo ate�  sete vezes, mas ate�  setenta vezes sete.

2. Temos de perdoar os outros assim como o Senhor nos perdoou:
a. E�  imposs��vel pagarmos a nossa d��vida para com o Senhor - Mt 18:23-26.

Mt 18:23 Por isso o reino dos ce�us e�  semelhante a um rei que quis ajustar contas 
com os seus servos.

Mt 18:24 E, tendo começado a ajusta� -las, trouxeram-lhe um que lhe devia dez 
mil talentos.

Mt 18:25 Na�o tendo ele, pore�m, com que pagar, ordenou o senhor que fossem 
vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possu��a, e a d��vida fosse 
paga.

Mt 18:26 Enta�o o servo, prostrando-se, reverenciava-o, dizendo: Se�  paciente 
comigo e tudo te pagarei.

b. O Senhor perdoou as nossas d��vidas em nossa vida crista�  derrotada para a 
restauraça�o da nossa comunha�o com Ele - Mt 18:27.

Mt 18:27 E o senhor daquele servo, compadecendo-se, soltou-o e perdoou-lhe a 
d��vida.

c. A d��vida dos outros para conosco e�  muito pequena, se comparada com a 
nossa d��vida para com o Senhor - Mt 18:28.

Mt 18:28 Saindo, pore�m, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que 
lhe devia cem dena� rios; e, agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me o 
que me deves.

d. Se na�o perdoarmos o irma�o que peca contra no� s, isso entristecera�  os demais 
irma�os e eles podera�o levar essa questa�o ao Senhor - Mt 18:28-31.



Mt 18:28 Saindo, pore�m, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que 
lhe devia cem dena� rios; e, agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me o 
que me deves.

Mt 18:29 Enta�o o seu conservo, prostrando-se, implorava-lhe, dizendo: Se�  
paciente comigo e te pagarei.

Mt 18:30 Ele, contudo, na�o quis, antes, indo-se, o lançou na prisa�o, ate�  que 
pagasse a d��vida.

Mt 18:31 Vendo enta�o os seus conservos o que se havia passado, entristeceram-
se grandemente; e foram e relataram minuciosamente ao seu senhor 
tudo o que acontecera.

e. Se hoje na�o perdoarmos de coraça�o a um irma�o, na�o nos sera�  permitido 
entrar no reino na era vindoura - Mt 18:32-35; cf. Mc 11:25-26.

Mt 18:32 Enta�o o seu senhor, chamando-o a si, lhe disse: Servo malvado, 
perdoei-te toda aquela d��vida por que me suplicaste;

Mt 18:33 na�o devias tu, igualmente, ter miserico� rdia do teu conservo, como 
tambe�m eu tive miserico� rdia de ti?

Mt 18:34 E, irando-se, o seu senhor o entregou aos torturadores, ate�  que 
pagasse toda a d��vida.

Mt 18:35 Assim tambe�m Meu Pai celeste vos fara� , se de coraça�o na�o perdoardes 
cada um a seu irma�o.

Mc 11:25 E, quando estiverdes em pe�  orando, se tendes alguma coisa contra 
algue�m, perdoai, para que tambe�m vosso Pai que esta�  nos ce�us vos 
perdoe as vossas ofensas.

Mc 11:26 Se vo� s, poire�m, na�o perdoardes, tambe�m vosso Pai que esta�  nos ce�us 
na�o perdoara�  as vossas ofensas.

III. Temos de ver e compreender que no reino de Deus há cinco tipos de perdão:
A. O perda�o eterno (relacionado a�  vida):

1. O perda�o que vem com a nossa salvaça�o e�  o perda�o eterno.
2. Uma vez que somos perdoados, somos perdoados para sempre; recebemos a vida 

eterna para sempre e somos justificados para sempre - Lc 24:47; Rm 4:7-8; Sl 
103:12.

Lc 24:47 e que em Seu nome se proclamasse arrependimento para perda�o de pecados 
a todas as naço� es, começando por Jerusale�m.

Rm 4:7 Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades foram perdoadas, e cujos 
pecados foram cobertos.

Rm 4:8 Bem-aventurado o homem a quem o Senhor de modo algum atribuira�  
pecado".

Sl 103:12 Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de no� s as nossas 
transgresso� es.

3. Assim que cremos no Senhor Jesus, somos perdoados de todos os nossos pecados; o 
Senhor remove todos os nossos pecados e nenhum traço de pecado permanece em 
no� s diante de Deus - At 10:43; Hb 8:12.

At 10:43 Dele todos os profetas da�o testemunho de que, por meio do Seu ome, todo o 
que Nele cre�  recebe perda�o de pecados.

Hb 8:12 Pois serei prop��cio para com as suas injustiças, e dos seus pecados jamais me 
lembrarei".

B. O perda�o instrumental (relacionado a�  igreja):
1. Ao enviar o Esp��rito Santo a�  Sua igreja, o Senhor incumbiu-a de ser o Seu 

representante na terra; o perda�o e�  concedido, agora, por meio da igreja - Jo 20:22-
23.

Jo 20:22 E, havendo dito isso, soprou neles, e disse-lhes: Recebei o Esp��rito Santo.

Jo 20:23 A� queles a quem perdoardes os pecados, sa�o-lhes perdoados; a�queles a quem 
os retiverdes, sa�o-lhes retidos.

2. O perda�o instrumental e�  a proclamaça�o de Deus do perda�o por meio do homem; se 
uma pessoa e�  rece�m-salva, mas na�o conhece o significado do perda�o, e�  bom que um 



representante da igreja se levante e diga a ela: "Hoje, voce�  aceitou o Senhor, voce�  
pode agradece� -Lo porque Ele lhe perdoou os pecados!"

C. O perda�o restaurador (relacionado a�  comunha�o):
1. Quando pecamos em nossa vida dia� ria, nossa conscie�ncia nos condena e a nossa 

comunha�o com Deus e�  interrompida - At 24:16; 1Tm 1:5, 3:9; 2Tm 1:3.
At 24:16 Por isso tambe�m eu me esforço por ter sempre uma conscie�ncia sem ofensa 

para com Deus para com os homens.

1Tm 1:5 Mas a finalidade da adverte�ncia e�  o amor que procede de um coraça�o puro, de 
uma boa conscie�ncia e de uma fe�  sem fingimento;

1Tm 1:3 Quando parti para a Macedo� nia, roguei-te que permanecesses em E� feso a fim 
de advertires a certas pessoas que na�o ensinem coisas diferentes

2Tm 1:3 Dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com 
conscie�ncia pura, enquanto, sem cessar, me lembro de ti nas minhas su� plicas, 
noite e dia.

2. O nosso relacionamento em vida de Pai e filho com Deus nunca pode mudar, mas o 
pecado pode danificar a nossa comunha�o com Deus; temos de confessar os nossos 
pecados e ofensas a Deus antes de assegurarmos o nosso perda�o em comunha�o - 
1Jo 1:7, 9; 2:1-2.

1Jo 1:7 Mas se andarmos na luz, como Ele esta�  na luz, temos comunhao uns com os 
outros, e o sangue de Jesus, Seu Filho, nos purifica de todo pecado.

1Jo 1:9 Se confessarmos os nossos pecados, Ele e�  fiel e justo para nos perdoar os 
pecados e nos purificar de toda injustiça.

1Jo 2:1 Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que na�o pequeis. E se algue�m 
pecar, temos um Defensor junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo;

1Jo 2:2 e Ele e�  a propiciaça�o pelos nossos pecados, e na�o somente pelos nossos, mas 
tambe�m pelos do mundo inteiro.

3. Se ofendemos os nossos irma�os, temos de confessar a eles tambe�m - Mt 5:23-24.
Mt 5:23 Portanto, se estiveres apresentando a tua oferta no altar, e ali se lembrares de 

que teu irma�o tem alguma coisa contra ti,

Mt 5:24 deixa ali, perrante o altar, a tua oferta e vai primeiro reconciliar-te com o teu 
irma�o; e, enta�o, vem apresentar a tua oferta.

4. Temos de nos manter com comunha�o constante com Deus; quando nos 
aproximamos de Deus, temos de reconhecer honestamente os nossos atos 
pecaminosos e pedir perda�o; se fizermos isso, nossa comunha�o com Deus sera�  
restaurada e o nosso coraça�o ficara�  cheio da alegria da salvaça�o - Sl 51:12; Pv 
15:13a; 17:22a; 15:15b.

Sl 51:12 Restitui-me a alegria da tua salvaça�o e sustenta-me com um esp��rito 
volunta� rio.

Pv 15:13 O coraça�o alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coraça�o o esp��rito 
se abate.

Pv 17:22 O coraça�o alegre e�  bom reme�dio, mas o esp��rito abatido faz secar os ossos.

Pv 15:15 Todos os dias do aflito sa�o maus, mas a alegria do coraça�o e�  banquete 
cont��nuo.

5. O segredo da vida crista�  e�  nos manter em comunha�o constante com Deus; se 
falharmos, temos de pedir perda�o a Deus e restaurar a comunha�o agrada�vel que 
t��nhamos com Ele - 1Jo 1:9.

1Jo 1:9 Se confessarmos os nossos pecados, Ele e�  fiel e justo para nos perdoar os 
pecados e nos purificar de toda injustiça.

D. O perda�o governamental (relacionado a�  disciplina):
1. Esse tipo de perda�o envolve o arranjo, a soberania, a disciplina e a ma�o de Deus; o 

governo de Deus e�  Sua maneira de fazer as coisas; e�  a Sua administraça�o.
2. O perda�o governamental de Deus esta�  relacionado a�  maneira como Deus 

administra, governa e trata conosco - Gl 6:7.
Gl 6:7 Na�o vos deixeis enganar: de Deus na�o se zomba; pois tudo o que o homem 

semear, isso tambe�m ceifara� .



3. Quando pecarmos contra Deus, Ele nos perdoara�  assim que confessarmos nossos 
pecados a Ele; a nossa comunha�o com Ele sera�  restaurada, mas Ele podera�  mudar 
Sua maneira de lidar conosco.

4. Davi confessou seus pecados e admitiu sua culpa a fim de ser perdoado por Deus 
(2Sm 12:13; Sl 51), mas Deus fez com que o filho nascido da mulher de Urias 
morresse e a espada na�o se apartasse da casa de Davi (2Sm 12:7-15).

2Sm 12:13 Enta�o, disse Davi a Nata� : Pequei contra o SENHOR. Disse Nata�  a Davi: 
Tambe�m o SENHOR te perdoou o teu pecado; na�o morrera� s.

2Sm 12:7 Enta�o, disse Nata�  a Davi: Tu e�s o homem. Assim diz o SENHOR, Deus de 
Israel: Eu te ungi rei sobre Israel e eu te livrei das ma�os de Saul;

2Sm 12:8 dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços e 
tambe�m te dei a casa de Israel e de Juda� ; e, se isto fora pouco, eu teria 
acrescentado tais e tais coisas.

2Sm 12:9 Por que, pois, desprezaste a palavra do SENHOR, fazendo o que era mal 
perante ele? A Urias, o heteu, feriste a�  espada; e a sua mulher tomaste por 
mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amom.

2Sm 12:10 Agora, pois, na�o se apartara�  a espada jamais da tua casa, porquanto me 
desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher.

2Sm 12:11 Assim diz o SENHOR: Eis que da tua pro� pria casa suscitarei o mal sobre ti, e 
tomarei tuas mulheres a�  tua pro� pria vista, e as darei a teu pro� ximo, o qual se 
deitara�  com elas, em plena luz deste sol.

2Sm 12:12 Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo o Israel e 
perante o sol.

2Sm 12:13 Enta�o, disse Davi a Nata� : Pequei contra o SENHOR. Disse Nata�  a Davi: 
Tambe�m o SENHOR te perdoou o teu pecado; na�o morrera� s.

2Sm 12:14 Mas, posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do 
SENHOR, tambe�m o filho que te nasceu morrera� .

2Sm 12:15 Enta�o, Nata�  foi para sua casa. E o SENHOR feriu a criança que a mulher de 
Urias dera a�  luz a Davi; e a criança adoeceu gravemente.

5. Quando estamos sob a disciplina governamental de Deus, a u� nica coisa que 
podemos fazer e�  aprender a nos humilhar sob a Sua ma�o poderosa (1Pe 5:5- 7); 
quanto mais rejeitarmos a ma�o governamental de Deus, mais problemas 
encontraremos.

1Pe 5:5 Semelhantemente vo� s, os mais jovens, sede submissos aos mais velhos; e cing��-
vos todos de humildade uns para com os outros, porque Deus resiste aos 
soberbos, mas da�  graça aos humildes.

1Pe 5:6 Humilhai-vos,portanto, sob a poderosa ma�o de Deus, para que Ele vos exalte em 
tempo oportuno,

1Pe 5:7 lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele se preocupa convosco.

6. Apo� s Moise�s ferir a rocha em Meriba�  (Nm 20:10-12, 24; 27:14), ele caiu sob a ma�o 
governamental de Deus:

Nm 20:10 Moise�s e Ara�o reuniram o povo diante da rocha, e Moise�s lhe disse: Ouvi, 
agora, rebeldes: porventura, faremos sair a� gua desta rocha para vo� s outros?

Nm 20:11 Moise�s levantou a ma�o e feriu a rocha duas vezes com o seu borda�o, e sa��ram 
muitas a� guas; e bebeu a congregaça�o e os seus animais.

Nm 20:12 Mas o SENHOR disse a Moise�s e a Ara�o: Visto que na�o crestes em mim, para 
me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso, na�o fareis entrar este 
povo na terra que lhe dei.

Nm 20:24 Ara�o sera�  recolhido a seu povo, porque na�o entrara�  na terra que dei aos 
filhos de Israel, pois fostes rebeldes a�  minha palavra, nas a� guas de Meriba� .

Nm 27:14 porquanto, no deserto de Zim, na contenda da congregaça�o, fostes rebeldes 
ao meu mandado de me santificar nas a� guas diante dos seus olhos. Sa�o estas 
as a� guas de Meriba�  de Cades, no deserto de Zim.

a. Ao ficar irado quando Deus na�o estava irado, Moise�s na�o representou Deus 
de maneira correta em Sua natureza santa, e, ao ferir a rocha duas vezes, ele 



na�o manteve a palavra de Deus em Sua economia; assim, Moise�s ofendeu 
tanto a natureza santa de Deus quanto Sua economia divina.

b. Por causa disso, embora ele fosse ��ntimo de Deus e fosse considerado amigo 
de Deus (E� x 33:11), Moise�s perdeu o direito de entrar na boa terra.

Ex 33:11 Falava o SENHOR a Moise�s face a face, como qualquer fala a seu amigo; 
enta�o, voltava Moise�s para o arraial, pore�m o moço Josue� , seu servidor, 
filho de Num, na�o se apartava da tenda.

c. Em tudo que falamos e fazemos com relaça�o ao povo de Deus, nossa atitude 
deve ser segundo a natureza santa de Deus e as nossas aço� es devem ser 
segundo a Sua economia divina; isso e�  santifica� -Lo.

7. Temos de aprender a ser generosos com os outros e a sempre perdoar; se 
criticarmos os outros levianamente, os condenarmos facilmente, continuarmos 
reclamando da conduta dos outros e continuarmos contando os maus-tratos que 
recebemos deles, isso nos colocara�  sob a ma�o governamental de Deus; se formos 
severos com os outros, Deus tambe�m sera�  severo conosco - Mt 6:15; 18:23-35:

Mt 6:15 se, pore�m, na�o perdoardes aos homens as suas ofensas, tambe�m vosso Pai na�o 
perdoara�  as vossas ofensas.

Mt 18:23 Por isso o reino dos ce�us e�  semelhante a um rei que quis ajustar contas com 
os seus servos.

Mt 18:24 E, tendo começado a ajusta� -las, trouxeram-lhe um que lhe devia dez mil 
talentos.

Mt 18:25 Na�o tendo ele, pore�m, com que pagar, ordenou o senhor que fossem vendidos 
ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possu��a, e a d��vida fosse paga.

Mt 18:26 Enta�o o servo, prostrando-se, reverenciava-o, dizendo: Se�  paciente comigo e 
tudo te pagarei.

Mt 18:27 E o senhor daquele servo, compadecendo-se, soltou-o e perdoou-lhe a d��vida.

Mt 18:28 Saindo, pore�m, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 
cem dena� rios; e, agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves.

Mt 18:29 Enta�o o seu conservo, prostrando-se, implorava-lhe, dizendo: Se�  paciente 
comigo e te pagarei.

Mt 18:30 Ele, contudo, na�o quis, antes, indo-se, o lançou na prisa�o, ate�  que pagasse a 
d��vida.

Mt 18:31 Vendo enta�o os seus conservos o que se havia passado, entristeceram-se 
grandemente; e foram e relataram minuciosamente ao seu senhor tudo o que 
acontecera.

Mt 18:32 Enta�o o seu senhor, chamando-o a si, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te 
toda aquela d��vida por que me suplicaste;

Mt 18:33 na�o devias tu, igualmente, ter miserico� rdia do teu conservo, como tambe�m eu 
tive miserico� rdia de ti?

Mt 18:34 E, irando-se, o seu senhor o entregou aos torturadores, ate�  que pagasse toda a 
d��vida.

Mt 18:35 Assim tambe�m Meu Pai celeste vos fara� , se de coraça�o na�o perdoardes cada 
um a seu irma�o.

a. Temos de aprender a temer, reverenciar, respeitar, honrar e admirar a Deus - 
Sl 2:11-12; 86:11; 2Co 5:10-11; Is 11:2.

Sl 2:11 Servi ao SENHOR com temor e alegrai-vos nele com tremor.

Sl 2:12 Beijai o Filho para que se na�o irrite, e na�o pereçais no caminho; porque 
dentro em pouco se lhe inflamara�  a ira. Bem-aventurados todos os que 
nele se refugiam.

Sl 86:11 Ensina-me, SENHOR, o teu caminho, e andarei na tua verdade; dispo� e-
me o coraça�o para so�  temer o teu nome.

2Co 5:10 Pois e�  necessa� rio que todos no� s sejamos manifestados diante do 
tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal 
que tiver feito por meio do corpo.

2Co 5:11 Conhecendo, portanto, o temor do Senhor, persuadimos os homens, 
mas a Deus somos manifestos; e espero que sejamos manifestos 
tambe�m na vossa conscie�ncia.



Is 11:2 Repousara�  sobre ele o Esp��rito do SENHOR, o Esp��rito de sabedoria e 
de entendimento, o Esp��rito de conselho e de fortaleza, o Esp��rito de 
conhecimento e de temor do SENHOR.

b. Quando os outros esta�o afligidos, esse e�  o momento de ajuda� -los, na�o de 
critica� -los - cf. Gn 14:14-16.

Gn 14:14 Ouvindo Abra�o que seu sobrinho estava preso, fez sair trezentos e 
dezoito homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os 
perseguiu ate�  Da� .

Gn 14:15 E, repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens, feriu-os e os 
perseguiu ate�  Hoba� , que fica a�  esquerda de Damasco.

Gn 14:16 Trouxe de novo todos os bens, e tambe�m a Lo� , seu sobrinho, os bens 
dele, e ainda as mulheres, e o povo.

c. Ha�  muitos irma�os que ca��ram miseravelmente hoje por um u� nico motivo: 
Eles criticaram os outros severamente no passado; muitas das suas fraquezas 
hoje sa�o as pro� prias fraquezas que eles criticaram no passado.

d. Temos de ser generosos para com os outros se quisermos evitar a ma�o 
governamental de Deus; aprendamos a amar e suportar uns aos outros - Ef 
4:32.

Ef 4:32 E sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos 
uns aos outros, como tambe�m Deus, em Cristo, vos perdoou.

E. O perda�o do reino (relacionado a�  administraça�o):
1. Se tratarmos as pessoas asperamente ou se tivermos um esp��rito na�o perdoador 

nesta era, seremos disciplinados na era do reino - Lc 6:37-38; Mt 18:33-35.
Lc 6:37 Na�o julgueis, e de modo algum sereis julgados; na�o condeneis, de de modo 

algum sereis condenados; perdoai, e sereis perdoados.

Lc 6:38 Dai, e vos sera�  dado; boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, no vosso 
regaço vos dara�o; pois com a medida com que medirdes medir-se-vos-a�  em 
troca.

Mt 18:33 na�o devias tu, igualmente, ter miserico� rdia do teu conservo, como tambe�m eu 
tive miserico� rdia de ti?

Mt 18:34 E, irando-se, o seu senhor o entregou aos torturadores, ate�  que pagasse toda a 
d��vida.

Mt 18:35 Assim tambe�m Meu Pai celeste vos fara� , se de coraça�o na�o perdoardes cada 
um a seu irma�o.

2. Se tratarmos os outros de maneira maldosa e os criticarmos sem miserico� rdia, Deus 
tratara�  conosco da mesma maneira no futuro - Mt 7:1-2.

Mt 7:1 Nao julgueis, para que na�o sejais julgados.

Mt 7:2 Pois com o ju��zo com que julgais sereis julgados; e com a medida com que medis 
vos sera�  medido.

3. Que o Senhor nos conceda graça para sermos misericordiosos para com os outros, e 
para na�o lidarmos com eles de maneira maldosa, r��spida ou severa, a fim de 
obtermos miserico� rdia de Deus naquele dia - Mt 5:7; cf. 2Tm 1:16, 18.

Mt 5:7 Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançara�o miserico� rdia.

2Tm 1:16 O Senhor conceda miserico� rdia a�  casa de Ones��foro, porque muitas vezes me 
reanimou e nunca se envergonhou das minhas algemas;

2Tm 1:18 O Senhor lhe conceda, naquele dia, achar miserico� rdia da parte do Senhor. E 
tu sabes, melhor do que eu, quantos serviços ele me prestou em E� feso.


