Curso Bíblico
Lição 5
Curso Bíblico Para Novos Discípulos de Jesus Cristo

Devemos andar de
tal forma que

Restituição & Perdão

sejamos dignos de
ser chamados
discípulos de
Jesus.

No Antigo Testamento, em Levítico 6:1-7, encontramos a
relação entre perdão e restituição. O texto normatiza os
procedimentos que o pecador deveria tomar, caso pecasse
contra o próximo, com algum tipo de pecado de retenção ou
apropriação indevida.
LEVÍTICO 6

...se possível,
quanto depender de
vós, tende paz com
todos os homens;
Romanos 12:18
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1 Disse ainda o Senhor a Moisés:
2 Se alguém pecar e cometer uma transgressão contra o
Senhor, e se houver dolosamente para com o seu próximo
no tocante a um depósito, ou penhor, ou roubo, ou tiver
oprimido a seu próximo;
3 se achar o perdido, e nisso se houver dolosamente e jurar
falso; ou se fizer qualquer de todas as coisas em que o
homem costuma pecar;
4 se, pois, houver pecado e for culpado, restituirá o que
roubou, ou o que obteve pela opressão, ou o depósito que
lhe foi dado em guarda, ou o perdido que achou,
5 ou qualquer coisa sobre que jurou falso; por inteiro o
restituirá, e ainda a isso acrescentará a quinta parte; a quem
pertence, lhe dará no dia em que trouxer a sua oferta pela
culpa.
6 E como a sua oferta pela culpa, trará ao Senhor um
carneiro sem defeito, do rebanho; conforme a tua avaliação
para oferta pela culpa trá-lo-á ao sacerdote;
7 e o sacerdote fará expiação por ele diante do Senhor, e ele
será perdoado de todas as coisas que tiver feito, nas quais
se tenha tornado culpado.
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A ordem do SENHOR, para esse tipo de transgressão, era para o pecador fazer a
restituição daquilo que havia tomado posse indevidamente e, além da devolução
total do bem ou valor devido a quem de direito, acrescentar 20% (vinte por cento
ou a quinta parte). Depois disso o pecador ofertava ao Senhor um carneiro sem
defeito, que era entregue ao sacerdote para que fizesse a expiação da culpa.
Observe que não havia o perdão de Deus antes da restituição. Algumas pessoas
querem servir a Deus sem fazer restituições ao próximo. O pecado quebra
relacionamentos e muitas vezes o perdão de Deus fica condicionado às
restituições que temos que fazer ao nosso próximo. È sobre esse assunto que
trataremos nesta lição.
No passado, quando não conhecíamos a Jesus Cristo, os nossos
relacionamentos foram quebrados ou severamente prejudicados pelo pecado.
Estávamos separados de Deus e tínhamos problemas de relacionamento com as
pessoas. Quando nos convertemos a Jesus encontramos paz. Primeiramente
temos paz com Deus. Essa paz vem porque o Senhor Jesus perdoa os nossos
pecados e nos reconcilia com Deus Pai. Veja esses versículos:
Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo;
por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos
firmes; e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus.
E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a
tribulação produz perseverança; e a perseverança, experiência; e a experiência, esperança.
Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo
Espírito Santo, que nos foi outorgado.
Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente,
alguém morreria por um justo; pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer.
Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo
nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por
ele salvos da ira. Porque, se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a
morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida.
(Romanos 5:1-10)
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Se você tem pessoas a
quem precisa restituir
algo, ore a Deus,
converse com seu pastor
e procure consertar isso.
Não procure se
defender, apresentar
argumentos e desculpas
para sua atitude.
Basta confessar e
restituir, naquilo que
for possível.

Se há pessoas que lhe
fizeram mal, tome uma
decisão agora de perdoar.

Faça isso agora
mesmo em oração.
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Agora que fomos reconciliados com Deus, Ele
também nos reconcilia com as pessoas. Os
relacionamentos quebrados são consequências
diretas ou indiretas do pecado (ódio, egoísmo,
vingança, amargura, inveja etc.). Se já fomos
perdoados e passamos a ter paz com Deus, por
certo, teremos paz também com as pessoas. Veja o
que a Bíblia diz sobre isso:
Se alguém disser: Amo a Deus, e odiar a seu
irmão, é mentiroso;
pois aquele que não ama a seu irmão, a quem
vê, não pode amar a Deus, a quem não vê.
Ora, temos, da parte dele, este mandamento: que
aquele que ama a Deus ame também a seu
irmão. (I João 4:20,21)
Quando há coisas a serem consertadas no seu
relacionamento com pessoas, o que você deve
fazer?
Temos dois casos:
a) O primeiro é quando você errou com as pessoas.
b) O segundo caso é quando as pessoas erraram
com você.

1.
A Restituição –
A maneira correta de agir se você falhou com as pessoas
Muitas vezes há pessoas que têm algo contra nós e com razão. São muitas as
situações embaraçosas nas quais nos envolvemos no passado: roubo, mentira,
engano; ferimos pessoas com palavras e atitudes.
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Números 5:7
E confessará o seu
pecado que
cometeu; pela sua
culpa, fará plena
[restituição],
segundo a soma
total, e lhe
acrescentará a sua
quinta parte, e a
dará àquele contra
quem se fez
culpado.

Marcos 11:25
E, quando estiverdes
orando, [perdoai], se
tendes alguma coisa
contra alguém, para
que vosso Pai, que
está nos céus, vos
perdoe as vossas
ofensas.
Mateus 6:12
E perdoa-nos as
nossas dívidas,
assim como nós
[perdoamos] aos
nossos devedores;
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Sobre o tema Restituição a Bíblia nos relata o caso de
Zaqueu. Ele era um cobrador de impostos (publicano) que
ao ter um encontro com Jesus tomou a decisão de
devolver quatro vezes mais, a cada pessoa que
porventura ele havia roubado. Lembre-se que Lei de Deus
exigia a devolução do valor integral, acrescida de 20%
(vinte por cento ou a quinta parte). Zaqueu, pela Lei,
deveria restituir 120% do valor porventura retido do
próximo, mas preferiu, generosamente, devolver 400%
(quatrocentos por cento ou 4 vezes mais). Ao ver essa
atitude, Jesus afirmou que tinha chegado salvação na
casa de Zaqueu (Lucas 19:1-9).
Um verdadeiro encontro com Jesus nos faz restituir aquilo
que tomamos de outra pessoa; Um verdadeiro encontro
com Jesus nos faz consertar o que foi feito errado, ou
confessar o nosso pecado àquela pessoa contra quem
pecamos.
A restituição promove um conserto de relacionamento.
Consertar nossos relacionamentos é tão importante que o
próprio Senhor Jesus nos ensina que se estivermos
oferecendo uma oferta a Deus (dízimos, ofertas, louvores,
oração, etc.) e nos lembrarmos que alguém tem algo
contra nós, devemos parar tudo e sair em busca de uma
reconciliação com essa pessoa (Mateus 5:23-26 - você
deve lembrar de Levítico 6:1-7 – primeiro a restituição,
depois a oferta).
Quando oferecemos um culto a Deus, mas temos pecado
contra outra pessoa e não consertamos esse
relacionamento, o culto se torna sem valor e não é aceito
por Deus.
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2.
O Perdão –
A maneira correta de agir se as pessoas falharam com você
Os nossos relacionamentos ficam prejudicados também por falhas das pessoas para
conosco. Às vezes somos defraudados e temos o direito de restituição; outros nos devem.
Nesses casos o Senhor nos manda perdoar. Na oração do Pai Nosso Ele ensina que os
nossos pecados são perdoados se perdoamos àqueles que pecam contra nós. Leia esses
dois textos que falam disso: Mateus 6:12-15 e Marcos 11:25,26.
...e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também temos
perdoado aos nossos devedores; Mt 6:12.
O Senhor Jesus nos conta a história de um homem que teve uma dívida muito grande
perdoada pelo seu credor, mas que foi incapaz de perdoar uma dívida pequena de outra
pessoa. Por isso ele foi preso: tendo sido perdoado, não soube perdoar (Mateus 18:23-35).
A nossa dívida diante de Deus era muito maior do que qualquer dívida humana. O nosso
pecado diante de Deus era muito maior do que qualquer ofensa contra nós. E Deus, em seu
infinito amor, nos perdoou de tudo. O perdão de Deus é maior do que qualquer erro que
alguém cometa contra nós. Se Deus nos perdoou tão graves pecados, e Jesus morreu por
nós quando ainda éramos seus inimigos, temos o dever de perdoar quem nos fez mal, até
antes que essa pessoa dê mostras de arrependimento.
Somos chamados a ser imitadores de Deus no perdão (Efésios 4:30-5:2).
É importante que você saiba que perdoar é uma ordem; é algo que você decide fazer, como
dever cristão e prova de obediência a Deus, independentemente dos seus sentimentos. Você
deve decidir no seu coração: “eu perdôo fulano”. É uma atitude não sentimental, mas da
vontade em obedecer ao Senhor. Quando você perdoar mesmo que o caso não seja
apagado da sua mente, deve evitar falar sobre o assunto e não acusar mais ninguém. É
assim que Deus faz conosco (Miquéias 7:19). Quando obedecemos ao Senhor, Ele age pelo
Espírito Santo e tira do nosso coração todo resquício de amargura.
Lembre-se:
Perdoar é abrir mão de um direito, um ato da vontade e não dos sentimentos.
Aquele que perdoa fica livre e libera a outra pessoa para que Deus possa agir na sua vida.
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Conclusão

Ao entrar no Reino de Deus somos feitos filhos de Deus. Somos, portanto,
parecidos com o nosso Pai. Deus é amor e nos ensina a viver em amor,
deixando de lado toda maneira de viver que tínhamos no passado e que se
caracterizava por conflitos, egoísmo, ódio e amargura.
Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor.
(1 João 4:8)
E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e
aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus, nele.
(1 João 4:16)

Para Refletir:
Existe algo que preciso restituir ao meu próximo? Tenho algum bem ou valor apropriado
indevidamente? Tenho alguma dívida não paga?
Existe alguém para você liberar perdão neste momento? Sua consciência está em paz com
todos os homens?
Casos Especiais:
Se a pessoa que você precisa fazer uma restituição já faleceu ou foi morar em endereço
desconhecido, você pode fazer a restituição à família dessa pessoa.
Se a pessoa que você liberou perdão continua indiferente com você, permaneça na fé. Não a
tenha como inimiga, ore por ela. Isto não significa que vocês serão bons amigos, pois nem
sempre a paz depende do crente.
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Atividades De Fixação
1) Marque as atitudes que devemos ter para corrigir relacionamentos do
passado:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

Ignorar as pessoas e se afastar delas. Assim não
teremos mais problemas com elas.
Fugir das pessoas contra quem erramos para
não passarmos mais vergonha.
Procurar as pessoas contra quem pecamos para pedir
seu perdão.
Restituir, quando possível, o que devemos para as
pessoas, caso tenhamos roubado algo delas.
Perdoar aqueles que nos fizeram mal.
Vingar-se dos que nos ofenderam, afinal de contas
agora sou filho de Deus e ele vai fazer justiça ao meu favor.

O Senhor Jesus nos textos de Mateus 5:23-26 e Marcos 11:25,26 nos fala
como é importante que os nossos relacionamentos estejam cheios de paz.
Complete os espaços em branco e aproveite para relembrar a importância
desses ensinos:
E, quando estiverdes ______________, se tendes alguma coisa contra alguém,
____________, para que vosso Pai celestial vos _______________ as vossas
________________.
Mas, se não _______________, também vosso Pai celestial não vos
_____________ as vossas ofensas.
Referência bíblica: __________________
Se, pois, ao trazeres ao altar a tua _____________, ali te ________________ de que
teu irmão tem alguma coisa _______________ ti,
deixa perante o altar a tua oferta, vai _______________ reconciliar-te com teu irmão;
e, então, voltando, faze a tua oferta.
Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a
_______________,
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para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz, ao oficial de justiça, e sejas
recolhido à __________________.
Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último

---------------------------------------.
Mateus 5:23-26
2. Quanto ao perdão, coloque (V) para as afirmativas verdadeiras e (F) para as
falsas:
A–( )
B–( )
C–( )
D–( )
E–( )
F–( )
3.

Só precisamos perdoar quando a pessoa que nos
ofendeu vem nos pedir perdão.
Perdoamos mesmo quando a pessoa que pecou contra
nós não dá mostras de mudança de comportamento.
Perdoamos quando sentimos de perdoar.
Perdoamos mesmo sem sentir pois perdoar é um
mandamento que obedeço tomando uma decisão no
meu coração.
Quando perdoo não relembro mais o assunto, nem
acuso mais a pessoa e passo a amá-lo.
Posso perdoar porque Deus também me perdoou.

Relacione cada referência bíblica com seu assunto:
Referência
Frase
1) Rm
Quem diz que ama a Deus deve amar também aos
5:1-10
irmãos.
2) I Jo 4:20- Se perdoarmos somos perdoados.
21
3) Lc
Fomos reconciliados com Deus mediante a morte
19:1-9
de Jesus.
4) Mt
Temos paz com Deus porque Jesus morreu por
5:23-26
nós quando ainda éramos pecadores
Zaqueu ao conhecer Jesus decide restituir se
roubou alguém.
Se alguém tem algo contra mim devo consertar a
situação e me reconciliar com ele.

Referência

