
CAP XI - AMAR O PRÓXIMO COMO A SI MESMO. 

 

Itens 3 e 4 – Parábola dos Credores e dos Devedores. 

 

Evangelho de Mateus, Capítulo 18, Versículos 23 a 35: 

 

“Por isso, o Reino dos Céus é semelhante a um homem rei que quis ajustar contas 

com os seus servos. 

 

Ao começar a ajustar as contas, foi trazido a ele um devedor de dez mil talentos. 

 

Não tendo ele com que pagar, o senhor ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, 

as crianças, e tudo quanto tinha, para que fosse pago. 

 

Então, prosternando-se, o servo reverenciava, dizendo: Sê longânime para comigo, 

e tudo te pagarei. 

 

O senhor daquele servo, compadecendo-se, liberou-o e perdoou-lhe a dívida. 

 

Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia cem 

denários e, agarrando-o, o estrangulava, dizendo: Paga, se algo me deves. 

 

Assim, prosternando-se, o seu conservo rogava-lhe, dizendo: Sê longânime para 

comigo, e te pagarei. 

 

Ele, porém, não queria; mas saiu e lançou-o na prisão, até que pagasse o que 

estava devendo. 

 

Vendo, pois, os seus conservos o que acontecera, entristeceram-se muito, e vieram 

relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. 

 

Então, o senhor, convocando-o, lhe disse: Servo mau, perdoei-te toda aquela 

dívida, quando me rogaste. 

 

Não devias tu, igualmente, ter misericórdia do teu conservo, como eu também tive 

misericórdia de ti? 

 

E, irando-se, o seu senhor o entregou aos carcereiros até que pagasse tudo o que 

estava devendo. 

 

Assim vos fará meu Pai que está nos céus, se não perdoardes, de coração, cada um 

ao seu irmão.” 

 

Jesus, na sua missão de revelar as leis divinas à Humanidade, a fim de auxiliá-la no 

seu progresso material e espiritual, usou muito do recurso didático da parábola. 



 

A parábola é uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta, por meio 

de comparação ou analogia, sendo utilizada por Jesus em razão de dois motivos 

importantes:  

 

1º) Para melhor esclarecer seus ensinos; e 

 

2º) Para que as pessoas, que não tinham ainda a maturidade espiritual para 

compreender os seus ensinamentos, pudessem guardar essas pequenas histórias em 

suas mentes para, no futuro, refletir sobre elas. 

 

Portanto, a parábola evangélica é exposta sempre com uma finalidade moral, como 

um meio fácil de compreensão de uma lição espiritual. 

 

Hoje, vamos comentar a Parábola dos Credores e dos Devedores, também 

conhecida como Parábola do Credor Incompassivo, que, em linhas gerais, nos traz 

ensinamentos relacionados ao perdão e a compaixão. 

 

A parábola faz referência a alguém que teve vultosa dívida perdoada, mas que não 

soube perdoar quem lhe devia pouca coisa. Recebeu misericórdia e perdão em 

abundância, mas não se fez merecedor desses benefícios quando colocado em 

situação similar. 

 

Vamos analisar trechos da parábola e ver o que Jesus quis nos ensinar: 

 

“Ao começar a ajustar as contas, foi trazido a ele um devedor de dez mil talentos. 

 

Não tendo ele com que pagar, o senhor ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, 

as crianças, e tudo quanto tinha, para que fosse pago.” 

 

A título de curiosidade e para termos uma noção de como a dívida desse servo era 

grande, 1 talento corresponde a 6 mil denários. Ele devia 10 mil talentos, portanto, a 

dívida era de 60 milhões de denários. Sendo que 1 denário era o valor normalmente 

pago por 1 dia de trabalho de um trabalhador braçal. 

 

Vemos que a dívida era praticamente impagável e o senhor ordena que o servo, sua 

família e tudo que ele possuía fosse vendido para pagar a dívida. 

 

Essa prática era muito comum naquela época. As pessoas que não podiam pagar as 

suas dívidas transformavam-se em escravos, podendo ser vendidos, eles e seus 

familiares. Os bens materiais que possuíam como casa, terras, moedas e animais eram 

transferidos para o novo proprietário. 

 



“Então, prosternando-se, o servo reverenciava, dizendo: Sê longânime para 

comigo, e tudo te pagarei. 

 

O senhor daquele servo, compadecendo-se, liberou-o e perdoou-lhe a dívida.” 

 

Observemos que o perdão concedido pelo senhor provinha de uma alma elevada, 

portadora de sentimentos nobres como: misericórdia, tolerância, generosidade, 

capacidade para ouvir e para perceber as dificuldades do endividado.  

 

Esses são atributos comuns aos Espíritos elevados, cuja benevolência é incomparável, 

uma vez que têm por norma de conduta seguir a Regra de Ouro, que tivemos a 

oportunidade de analisar a semana passada, ou seja: fazer ao outro tudo aquilo que 

gostaríamos que nos fosse feito!. 

 

“Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia cem 

denários e, agarrando-o, o estrangulava, dizendo: Paga, se algo me deves. 

 

Assim, prosternando-se, o seu conservo rogava-lhe, dizendo: Sê longânime para 

comigo, e te pagarei. 

 

Ele, porém, não queria; mas saiu e lançou-o na prisão, até que pagasse o que 

estava devendo.” 

 

Aqui a situação se inverte. O mesmo devedor que teve a dívida perdoada pelo senhor, 

encontra-se agora na posição daquele que recebe a súplica do devedor. 

 

Observem que a dívida era bem menor. Somente 100 denários! Uma bagatela perto 

dos 60 milhões de denários que ele devia e pelo qual recebeu o perdão. 

 

E em vez de agir com misericórdia e até mesmo por gratidão por tudo o que ele 

houvera recebido em abundância do seu senhor, o servo exigiu o pagamento imediato 

da dívida e até mesmo usou de violência com o conservo, que da mesma forma que 

ele implorava pelo perdão da dívida. 

E trazendo essa lição para o nosso cotidiano, infelizmente, costumamos ter a mesma 

atitude desse homem. 

Estamos sempre prontos para receber benefícios e defender os nossos interesses, mas 

quando precisamos proceder da mesma forma com o nosso próximo, deixamos o 

egoísmo e o orgulho falarem mais alto. 

Quando erramos, queremos ser perdoados e imploramos a Deus para que nos dê uma 

nova oportunidade para resgatarmos nossos débitos. As nossas dívidas para com 

Deus e suas Leis são enormes, mas o Pai, em sua Misericórdia, nos atende, dando-nos 

renovadas oportunidades para nos reajustarmos e fazermos o bem que antes não 

havíamos feito.  



Porém, ante os erros dos nossos semelhantes para conosco, que jamais são débitos tão 

grandes quanto aqueles que temos para com Deus, nos vemos no direito de nos 

tornamos exigentes e impiedosos. 

“Vendo, pois, os seus conservos o que acontecera, entristeceram-se muito, e vieram 

relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. 

 

Então, o senhor, convocando-o, lhe disse: Servo mau, perdoei-te toda aquela 

dívida, quando me rogaste. 

 

Não devias tu, igualmente, ter misericórdia do teu conservo, como eu também tive 

misericórdia de ti? 

 

E, irando-se, o seu senhor o entregou aos carcereiros até que pagasse tudo o que 

estava devendo.” 

Este trecho nos reporta à manifestação da lei de causa e efeito.  

Percebemos que a criatura endividada recebeu a indulgência e o perdão, mas na 

oportunidade de fazer o mesmo, acabou adquirindo novas dívidas.  

A vontade de Deus é que exercitemos a prática do perdão e da indulgência, pois 

somente assim conseguiremos conquistar essas virtudes. Portanto, as criaturas que se 

mostram impiedosas e brutais nas atitudes que assumem contra os que os ofendem ou 

prejudicam, conhecem mais cedo ou mais tarde o rigor da Lei Divina. 

Mas lembremos que esse rigor nada tem a ver com castigo, punição! É puro e simples 

aprendizado, pois, apenas por experiência própria é que entenderemos e 

aprenderemos qual a melhor maneira de tratar o nosso próximo.  

A lição é singela e clara na letra e no Espírito: dar, para receber! Amar para ser 

amado! Perdoar para ser perdoado! 

 

E, por fim, Jesus conclui a sua lição: 

 

“Assim vos fará meu Pai que está nos céus, se não perdoardes, de coração, cada 

um ao seu irmão.” 

 

Por isso, vamos nos esforçar para perdoar sempre uns aos outros!  

 

Também temos errado muito! E quantas vezes Deus nos tem perdoado, nos 

concedendo novas oportunidades de reparação? A atitude que escolhermos para o 

trato com os nossos irmãos decretará, ante a Justiça Divina, o critério pelo qual 

seremos avaliados. 



Precisamos sempre lembrar que ao suplicarmos o perdão a Deus, precisamos ter o  

coração limpo de qualquer ressentimento, estando sempre animados no propósito de 

perdoar o nosso próximo, com o esquecimento de todos os males que nos tenham 

atingido. 

Para finalizar, vamos relembrar um trecho da mensagem de José, Espírito Protetor, 

em Bordeaux 1863, que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, Capítulo 

X, Item 16, onde ele nos fala sobre a Indulgência: 

 

“Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros.  

 

Lembrai-vos daquele que julga em última instância, que vê os pensamentos íntimos 

de cada coração e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que 

censurais, ou condena o que relevais, porque conhece o móvel de todos os atos.  

 

Lembrai-vos de que vós, que clamais em altas vozes: anátema! tereis, quiçá, 

cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porquanto a 

indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita.”  

 

 


