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Queridos amigos, bom dia! Uma ótima terça-feira para você e 

toda sua família. Hoje vamos seguir com Max Lucado, um escritor que admiro 

muito pela sua capacidade de contextualizar as Santas Escrituras. Há quem 

prefira enxergar Deus somente sob o aspecto da sua bondade, ternura e 

misericórdia, um “pai” bonachão, um “papai Noel” sempre de prontidão para 

atender os nossos caprichos. Mas, meus queridos, Deus tem um atributo 

indissociável dos demais, Ele é justiça. “Se dissermos que temos comunhão 

com Ele e andarmos nas trevas, mentimos, e não praticamos a verdade.” 

(1ª João 1:6).  

Assim, entendo salutar, sempre que possível, trazer textos que 

nos mostram “o pior que temos dentro de nós”. Felizmente, temos UM, 

observe, UM, que denota EXCLUSIVIDADE, ÍMPAR, ou seja, não há outro, que 

pode interceder a Deus por essas “trevas” que fazem parte da nossa 

constituição. João carinhosamente nos escreveu: “Meus filhinhos, estas 

coisas vos escrevo para que não pequeis; mas, se alguém pecar, temos UM 

Advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo.” (1ª João 2:1).  

É sobre esse Deus que nos perdoa, através de Jesus Cristo (O 

Advogado), que falará ao nosso coração Max Lucado. Segue o escrito: 

DEUS PERDOA O IMPERDOÁVEL.  

Por isso, o Reino dos céus é como um rei que desejava acertar 

contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença 

um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha 

condições de pagar, o senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo 

o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida (Mateus 18:23-25).  
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Um débito enorme. Algumas traduções mais literais dizem que o 

servo devia dez mil talentos. Um talento era o mesmo que seis mil denários. 

Um denário era igual a um dia de trabalho (Mateus 20:2). Um talento, 

portanto, equivalia a 6.000 dias de trabalho. Dez mil talentos representariam 

sessenta milhões de dias ou duzentos e quarenta mil anos de trabalho. Se uma 

pessoa ganhasse cem dólares por dia, teria seis bilhões de dólares.  

Que quantia astronômica! Jesus está exagerando, não é mesmo? 

Ele exagera para passar uma mensagem. Ou será que não exagera? Uma 

pessoa jamais deveria tal quantia para outra. Mas será que Jesus não estaria 

se referindo ao débito que temos com Deus?  

Calculemos nosso débito com ele. Quantas vezes você peca, 

digamos, em uma hora? Pecar é destituir-se da glória de Deus (Romanos 3:23). 

A preocupação é destituída de fé. A impaciência é destituída de gentileza. O 

espírito crítico é destituído de amor. Quantas vezes você está destituído de 

Deus? Só para ter uma ideia, digamos que seja dez vezes por hora e vejamos 

os resultados. Dez pecados por hora vezes as dezesseis horas em que estamos 

acordados (partindo do princípio de que não pecamos enquanto dormimos), 

vezes 365 dias em um ano, vezes a expectativa de vida média de um homem 

de setenta e quatro anos. Arredondando, dá um total de 4.300.000 pecados 

por pessoa.  

Diga-me, como você pretende pagar a Deus pelos seus 4,3 

milhões de pecados? Essa quantia é astronômica. Você nada em um oceano de 

dívidas do tamanho do Pacífico. Exatamente o que Jesus queria dizer. O 

devedor da história? Você e eu. O rei? Deus. Veja o que Deus faz.  

Como [o servo] não tinha condições de pagar, o senhor ordenou 

que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para 

pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: 'Tem paciência 

comigo, e eu te pagarei tudo'. O senhor daquele servo teve compaixão dele, 

cancelou a dívida e o deixou ir (Mateus 18:25-27).  

Deus perdoa os zilhões de pecados da humanidade egoísta. 

Perdoa nossos sessenta milhões de pecados. "Justificados gratuitamente por 

sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus" (Romanos 3:24).  

Deus perdoa o imperdoável. (Max Lucado, “Todo dia é um dia 

especial”, ed. Thomas Nelson Brasil). 

 


