Mateus 6: 9-15

“Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos
céus, santificado seja o teu nome; Venha o teu reino,
seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu; O
pão nosso de cada dia nos dá hoje;
E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós
perdoamos aos nossos devedores;
E não nos conduzas à tentação; mas livra-nos do mal;
porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para
sempre. Amém.
Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas,
também vosso Pai celestial vos perdoará a vós; se,
porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas,
também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas.”

“Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos
céus, santificado seja o teu nome; Venha o teu reino,
seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu; O
pão nosso de cada dia nos dá hoje;
E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós
perdoamos aos nossos devedores;
E não nos conduzas à tentação; mas livra-nos do mal;
porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para
sempre. Amém.
Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas,
também vosso Pai celestial vos perdoará a vós; se,
porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas,
também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas.”

• Ma´ach: Esmagar, achatar, fincar – 1 Sm 26: 7 –
atravessado; Outro tempo verbal: ser apalpado, bulinado,
bulling;
• Ma´al: Traição, aleivosia, ser infiel, desleal, pérfido,
fementido, falso, pecar, errar.
• Mâ´al: região superior;
• Mama´al: Acima, por cima, sobre, passar por cima;
• Inglês (trespass): invadido;

Ofensa: Ato de traição, roubo ou deslealdade que visa

humilhar, esmagar o outro; como consequência deixará o
ofendido preso em um ponto do passado. (preso pela ponta de
uma lança).

Fementido
• adj. Perjuro, infiel.
Doloso, enganoso, pérfido.

Aleivosia
s.f. Traição e deslealdade; ação que se define pelas
falsas demonstrações de amizade ou de ajuda;
perfídia.
Acusação sem fundamento; calúnia ou injúria.
Qualidade da pessoa que engana e trai.
(Etm. aleivoso + ia)

• Ativa: O que faz a ofensa;
• Passiva: Aquele que sofre a ofensa;
Ofensor e o Ofendido
“O irmão ofendido é mais
difícil de conquistar do que
uma cidade forte; e as
contendas são como os
ferrolhos de um palácio.”
Provérbios 18:19

O Alcance da Ofensa:
“Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa.
Porque, se pela ofensa de um morreram muitos,
muito mais a graça de Deus, e o dom pela graça,
que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou
sobre muitos”.
Romanos 5:15

“Vendo, pois, o Senhor que Lia era desprezada, abriu a sua
madre; porém Raquel era estéril”.
Gênesis 29:31
“Os perversos, por causa da sua transgressão, e por causa
das suas iniquidades, serão afligidos”.
Salmos 107:17
“Mas esta terra será posta em desolação, por causa dos
seus moradores, por causa do fruto das suas obras”.
Miquéias 7:13

“E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos,
crendo que eram justos, e desprezavam os outros: Dois homens subiram
ao templo, para orar; um, fariseu, e o outro, publicano. O fariseu,
estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou
porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e
adúlteros; nem ainda como este publicano. Jejuo duas vezes na semana,
e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando
em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia
no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador; Digo-vos
que este desceu justificado para sua casa, e não aquele; porque
qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si
mesmo se humilha será exaltado.
Lucas 18:9-14

“Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e

perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por
minha causa”.
Mateus 5:11
“Não tornando mal por mal, ou injúria por injúria; antes, pelo
contrário, bendizendo; sabendo que para isto fostes chamados,
para que por herança alcanceis a bênção”.
1 Pedro 3:9
“Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem e
quando vos separarem, e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso
nome como mau, por causa do Filho do homem”.
Lucas 6:22

“E a Abiatar, o sacerdote, disse o rei: Vai para Anatote, para
os teus campos, porque és homem digno de morte; porém
hoje não te matarei, porquanto levaste a arca do Senhor
DEUS diante de Davi, meu pai, e porquanto foste aflito em
tudo quanto meu pai foi aflito. Lançou, pois, Salomão fora a
Abiatar, para que não fosse sacerdote do Senhor, para
cumprir a palavra do Senhor, que tinha falado sobre a casa de
Eli em Siló.”
1 Reis 2:26-27
Cerca de 160 anos antes...

1 Samuel 2:27-36
E veio um homem de Deus a Eli, e disse-lhe: Assim diz o Senhor: Não me
manifestei, na verdade, à casa de teu pai, estando eles ainda no Egito,
na casa de Faraó? E eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel por
sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso, e
para trazer o éfode perante mim; e dei à casa de teu pai todas as
ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisastes o meu sacrifício
e a minha oferta de alimentos, que ordenei na minha morada, e honras
a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de
todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor Deus de
Israel: Na verdade tinha falado eu que a tua casa e a casa de teu pai
andariam diante de mim perpetuamente; porém agora diz o Senhor:
Longe de mim tal coisa, porque aos que me honram honrarei, porém os
que me desprezam serão desprezados.

“Eis que vêm dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu
pai, para que não haja mais ancião algum em tua casa. E verás o aperto
da morada de Deus, em lugar de todo o bem que houvera de fazer a
Israel; nem haverá por todos os dias ancião algum em tua casa. O
homem, porém, a quem eu não desarraigar do meu altar será para te
consumir os olhos e para te entristecer a alma; e toda a multidão da tua
casa morrerá quando chegar à idade varonil. E isto te será por sinal, a
saber: o que acontecerá a teus dois filhos, a Hofni e a Finéias; ambos
morrerão no mesmo dia. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que
procederá segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei
uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. E será que todo
aquele que restar da tua casa virá a inclinar-se diante dele por uma
moeda de prata e por um bocado de pão, e dirá: Rogo-te que me
admitas a algum ministério sacerdotal, para que possa comer um
pedaço de pão.”

Como poder pacificar minha vida e minha
descendência?

“E, tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que
havia ali um homem chamado Zaqueu; e era este um
chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era
Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de
pequena estatura. E, correndo adiante, subiu a uma
figueira brava para o ver; porque havia de passar por ali. E
quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima,
viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me
convém pousar em tua casa”.

E, apressando-se, desceu, e recebeu-o alegremente. E,
vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara
para ser hóspede de um homem pecador. E,
levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que
eu dou aos pobres metade dos meus bens; e, se
nalguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo
quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação
a esta casa, pois também este é filho de Abraão.
Porque o Filho do homem veio buscar e salvar o que se
havia perdido.

• Não é suficiente profetizar sobre a minha
vida;
• Não é suficiente superar alguns
constrangimentos;
• Não é suficiente vencer obstáculos para ter um
encontro com Jesus;
• Não é suficiente receber com alegria a Jesus
em minha vida;
É necessário CONCERTAR A OFENSA!

“Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar
contra seu irmão, será réu de juízo; e qualquer que disser a seu
irmão: Raca, será réu do sinédrio; e qualquer que lhe disser: Louco,
será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao
altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti,
Deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro
com teu irmão e, depois, vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te
depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele,
para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz
te entregue ao oficial, e te encerrem na prisão. Em verdade te digo
que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último
centavo.”

teshuvah
DUAS AÇÕES

!Pedir Perdão ao ofendido (extorquido);
!Restituir o que foi causado pelo dano;

Haverá um custo!

“Se alguém furtar boi ou ovelha, e o degolar ou
vender, por um boi pagará cinco bois, e pela ovelha
quatro ovelhas.”
Êxodo 22:1
“Então o furor de Davi se acendeu em grande
maneira contra aquele homem, e disse a Natã: Vive
o Senhor, que digno de morte é o homem que fez
isso. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado,
porque fez tal coisa, e porque não se
compadeceu”.
2 Samuel 12:5-6
Jacó e Esaú

• Shalach: Despojar; saquear, espoliar, pilhar;
• Shalam: 2 sig. Básicos: manter, conservar; pagar,
restituir, devolver, ressarcir, compensar, indenizar,
recompensar, retribuir;
• Shalom: Fazer a paz, ter paz, estar seguro;
!Cinco vezes mais
!Quatro vezes mais;
!O dobro;
!Pagar com o melhor do seu próprio campo e da vinha;
!Pagar totalmente o que foi danificado;
!Acrescentar a quinta parte;

“Porque, se anuncio o evangelho,
não tenho de que me gloriar, pois
me é imposta essa obrigação; e ai
de mim, se não anunciar o
evangelho!”
1 Coríntios 9:16

“E por isso procuro sempre ter uma consciência sem
ofensa, tanto para com Deus como para com os
homens. Agora, muitos anos depois, vim eu trazer à
minha nação esmolas e ofertas.”
Atos 24:16-17
(TESHUVÁ) ARREPENDIMENTO/LIBERTAÇÃO

=
CONFISSÃO + RESTITUIÇÃO
VAI ME CUSTAR ALGO!

“E, quando vós estáveis mortos nos pecados, e na
incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente
com ele, perdoando-vos todas as ofensas, Havendo
riscado a cédula que era contra nós nas suas
ordenanças, a qual de alguma maneira nos era
contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na
cruz. E, despojando os principados e potestades, os
expôs publicamente ao desprezo e deles triunfou na
cruz”.

