
ESTUDO BÍBLICO 
20 de Abril 2014 

 

 
humberto@humbertoarantes.com.br                                                                  www.humbertoarantes.com.br   

 
Página 1 

 
 
 
 

 

JUSTO ETERNO SOBERANO ÚNICO SUFICIENTE 

 
Mateus 27.11 – 25 
11 E foi Jesus apresentado ao presidente, e o presidente o interrogou, dizendo: És tu o rei dos Judeus? E disse-
lhe Jesus: Tu o dizes. 

12 E, sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. 

13 Disse-lhe então Pilatos: Não ouves quanto testificam contra ti? 

14 E nem uma palavra lhe respondeu, de sorte que o presidente estava muito maravilhado. 

15 Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. 

16 E tinham então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. 

18 Porque sabia que por inveja o haviam entregado. 

19 E, estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: Não entres na questão desse justo, 
porque, num sonho, muito sofri por causa dele. 

20 Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram à multidão que pedisse Barrabás, e matasse Jesus. 

21 E respondendo o presidente, disse-lhes: Qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: 
Barrabás 

22 Disse-lhes Pilatos: Que farei, então, de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: Seja crucificado. 

23 O presidente, porém, disse: Mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: Seja crucificado. 

24 Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da 
multidão, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo: considerai isso. 

25 E, respondendo todo o povo, disse: O seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. 
 
1. Características das decisões de Pilatos 

1.1. Covarde. 

1.2. Ele disse que não havia culpa naquele inocente, mas ele condenou-o. 

1.3. Sua mulher disse: “Não te envolvas com este justo”. 

1.4. Lavar as mãos – fugir das suas responsabilidades. 

1.5. Foi frágil. 

1.6. Pilatos procura inocentar a si mesmo. 

1.7. A atitude de Pilatos nos leva a pensar sobre as injustiças que cometemos. 

1.8. Medo de perder seu cargo, abalar o seu poder. 

Pilatos queria agir corretamente e libertar Jesus, diante dos acusadores de Jesus, Pilatos declarou sua 
convicção. “Lucas 23.4 – Não vejo neste homem crime algum”. 

Pilatos tenta não menos de três vezes persuadir os judeus a libertar Jesus – Lucas 23.13 – 22 

Em Mateus 27.18-19 – “Porque sabia que, por inveja, o tinham entregado” e Estando ele no tribunal, sua 
mulher mandou dizer-lhe: Não te envolvas com este justo; porque hoje, em sonho, muito sofri por seu 
respeito. 

Quantas vezes, pela Graça de Deus, a consciência do homem é incentivada a agir corretamente? Sabe o é certo. Querer 
fazer o que é certo. 

Jesus está a procura de pessoas que carregassem a cruz. 

AS IMPACTOS DAS NOSSAS DECISÕES 
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2. Pilatos como líder fracassou. Em vez de levar o povo a tomar a decisão certa, o povo é o que levou a 
tomar a decisão errada. 

3. O jogo de Passar o Bastão. 

Adão tentou passar adiante a responsabilidade de seu pecado, acusando a esposa e envolvendo Deus na 
história.  

Gn. 3.12 “A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi”. 

Pilatos fez o que achava politicamente vantajoso para ele. 

Pilatos tinha a convicção da inocência de Jesus e da inveja dos sacerdotes 

Podemos ler e estudar a Bíblia, saber o que é correto, mas recusamos deixar o que é errado. 

4. Mateus 4.20 – 22 “Então deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante viu outros dois 
irmãos, Tiago e João... e os chamou. Então, eles, no mesmo instante, deixando o barco e a seu pai, o seguiram”. 

Quais as redes que estamos segurando, apegado as coisas que não são de Deus. 

“Change Management – Gestor de Mudanças – Seja um gestor de mudanças em sua vida”. 

5. Em 2Rs 4.1 “Aquela mulher estava buscando uma orientação que mudasse a sua situação. Mesmo sendo esposa 
de um dos discípulos do profeta, estava passando por momentos difíceis, complexos pela possibilidade da perda dos 
filhos.  

Eliseu, o profeta quer saber o que ela tinha em cada. Ela disse que não tinha nada. 

Nós não sabemos de tudo, e muitas vezes não procuramos aprender. 

Às vezes achamos o que temos não serve pra nada.  

Ela desprezou a botija de azeite e os vizinhos. Desprezou o único recurso. Desprezou a solução dos seus 
problemas 

6. Não existem empresas 100% com funcionários 50%. Não existem famílias 100% com familiares 50%. 

7. João 4.14 – 15 “Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, pelo contrário, a água 
que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais 
tenha sede, e nem precise vir aqui busca-la. 

Ser atraído e conquistado pelos recursos deste mundo é um forte sintoma de estamos bebendo água salgada. 

Fé é caminhar debaixo e não adiante da nuvem. 

Nossa fé medida pelo nível de obediência a Palavra de Deus. 

Disciplina é um conjunto de prescrições para que tudo aconteça dentro de uma ordem e obediência. 

Mar calmo não se faz bom marinheiro. 

Podemos ter ajuda, mas o nosso relacionamento com Deus é individual. 

Como o bambu que vive junto de outros, mas o crescer é individual. 

Seu corpo é plataforma que flutua em busca de riquezas espirituais, que estão no alto, onde Deus espera você. 

É necessário fortalecer espiritualmente para conquistar as bênçãos. 

8. Tudo que Deus criou foi para resolver um problema. Deus quer um relacionamento de 
amor. 

Cada um de nós é uma solução. Você é uma solução real, uma recompensa para alguém. Alguém precisa 
de você. 

 

 


