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QUEBRA-GELO

A Escolha do perdão

Introdução

Leitura Bíblica: 

Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu 
irmão quando ele pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo: não até sete, 
mas até setenta vezes sete.” (Mateus 18.21,22)
Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como 
Deus perdoou vocês em Cristo.” (Efésios 4:32)
Disse Jesus: “Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os 
pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. (Mateus 5:7,9)

Perdão é uma palavra forte e sempre desafiadora. Dependendo da situação, não é fácil perdoar. Mas, como acabamos 

de ler, perdoar é um mandamento do Senhor para as nossas vidas. Todas as pessoas precisam perdoar, porque não 

existem alguém que nunca vá precisar ser perdoado um dia. Todos cometemos erros de relacionamento e todos 

magoamos pessoas. 

Em especial, como cristãos, temos uma ordenança divina para o perdão e uma grande razão para perdoar: nós 

mesmos fomos perdoados pelo Senhor e viveremos a eternidade com Ele. Nós precisamos do perdão de Jesus hoje e 

sempre.

Você conhece a história do famoso pastor norte americano Martin Luther King? O que você sabe sobre ele? Comente 
uma de suas frases mais conhecidas: “O perdão é um catalisador que cria o ambiente necessário para uma nova partida, 
para um reinício”. O que é perdoar?

Desenvolvimento do ensino

APRENDENDO A PERDOAR NO PADRÃO DO CÉU.

Não existem fórmulas mágicas ou soluções instantâneas para que perdoemos o nosso próximo, mas existem princípios 

bíblicos que devem ser obedecidos. O mais importante é termos consciência e crermos de todo coração na forma 

como Deus nos perdoou através de Jesus Cristo:

1. Deus perdoa IMEDIATAMENTE: Deus está mais disposto a nos perdoar do que nós em pedirmos perdão a Ele; E 

esse padrão de Deus é totalmente diferente do perdão humano. “Mas tu és um Deus perdoador, um Deus bondoso 
e misericordioso, muito paciente e cheio de amor.” (Neemias 9:17) “Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia 
dele; volte-se para o nosso Deus, pois ele perdoará de bom grado.” (Isaías 55:7)

2. Deus perdoa COMPLETAMENTE: Mediante arrependimento sincero, confissão honesta  e pedido de perdão, tudo é 

perdoado. Deus perdoa todos os nossos pecados confessados, quando pedimos perdão pela fé pela fé no sacrifício 

de Jesus Cristo na cruz, onde Ele mesmo declarou: “Está consumado”, que significa “Está tudo completamente pago!” 

(João 19:30). Paulo declarou: 

Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou 
juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões, e cancelou a escrita de dívida, 
que consistia em ordenanças, e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e, tendo 
despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na 
cruz.” (Col. 2:13-15) 
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3. Deus perdoa REPETIDAMENTE: Você alguma vez já cometeu o mesmo pecado mais de uma vez? Creio que sim. 

Infelizmente devido à nossa natureza caída, nosso espírito nascido de novo ainda habita em um corpo carnal. Existe 

somente uma saída: crer e agir como está escrito na Bíblia: 

Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. 
Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar 
de toda injustiça. (1Jo1.8-9)

Como Deus sempre perdoa os nossos pecados confessados, este também é o padrão dele para nós também: 

devemos perdoar sempre, perdoar 70x7 vezes, como Jesus falou. Ou seja, oferecer um perdão ilimitado. Nós 

podemos fazer isso porque já recebemos este perdão da parte Dele. 

4. Deus perdoa GRATUITAMENTE: O perdão de Deus é gratuito para todos nós. 

Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus; não por 
obras, para que ninguém se glorie. (Efésios 2.8,9)

O fato do Senhor nos perdoar de graça não significa que não custou nada para Ele. Pelo contrário, custou o sacrifício 

de seu filho na cruz do calvário. 

Então, podemos afirmar que Deus perdoa agora, tudo, sempre e de graça.

O perdão é uma condição fundamental para a nossa libertação e cura. Ninguém ficará plenamente curado na sua 

alma, mente, coração e físico, enquanto não escolher perdoar a todas as pessoas que o feriram. Jesus colocou-se 

acima da dor física, da vergonha, da rejeição e nos perdoou ainda na pregado naquela cruz: Ele dizia: “Pai, perdoa-lhes, 

porque não sabem o que fazem” (Lucas 23.34).

Perdão não é sentimento, é decisão de obedecer a Deus e praticar a sua Palavra. O padrão de Deus para o perdão é 

que a parte ofendida deve procurar o ofensor e oferecer-lhe o perdão.

A NOSSA RESPOSTA AO CHAMADO DE DEUS AO PERDÃO.

Sempre enfrentaremos problemas de relacionamentos. Por isso mesmo, sempre seremos desafiados a praticar o 

perdao em nosso dia-a-dia. Para deixar isto bem claro, logo que Pedro perdou a Jesus sobre quantas vezes devemos 

perdoar, ele conta a seguinte parábola: 

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. 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. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos, que lhe devia 
cem denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: “Pague-me o que me deve!” Então o seu 
conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: “Tenha paciência comigo, e eu lhe pagarei”. Mas ele não 
quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, 
companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor 
tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: “Servo mau, cancelei toda a 
sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu 
tive de você?” Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. 
“Assim também lhes fará meu Pai celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu 

irmão”. (Mateus 18:23-35)

Pergunta: O que aprendemos de mais importante nesta ilustração tão pratica de Jesus? 

• Devemos pedir e receber o perdão oferecido por Deus. Basta admitir o erro, confessar o pecado e confiar na 

fidelidade de Deus. 

• Devemos buscar o perdão das pessoas a quem devemos ou ofendemos, Devemos tomar a iniciativa de 

procurar a quem devemos e pedir perdão. (Romanos 12.18)
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Conclusão e Desafios

AVISOS

• Mas devemos também estar prontos e dispostos a perdoar a todos que nos devem ou nos feriram, pois como 

temos sido perdoados, assim devemos perdoar.

• O servo que não perdoou não teve uma segunda chance para aprender a perdoar; ele foi lançado na prisão para 

ser atormentado. Não perdoar é uma prisão emocional e espiritual.

• Jesus concluiu dizendo que se não perdoarmos quem nos ofendeu, não seremos perdoados.

• Se queremos ser imitadores de Cristo, devemos perdoar e viver o padrão do céu na terra, alinhados com o 

coração perdoador do nosso Pai celestial. 

• O perdão restaura os relacionamentos quebrados, restaura a família, promove a paz, a unidade e a benção. 

Você foi perdoado por Jesus, portanto você também pode perdoar. Caso você decida não perdoar, deve saber que 

também não receberá o perdão de Deus (Mateus 6.14,15), Enquanto você não perdoar, estará doente e adoecendo 

os outros, preso e prendendo os outros; pessoas feridas ferem, pessoas curadas curam. 

Devemos sempre escolher perdoar como Deus nos perdoou em Cristo. Pratique o perdão em sua vida, família e com 

as demais pessoas.

• Conferência Até que Ele Venha, dia 25/11 na Central Luxemburgo e dia 26 em cada unidade da Central. Sensacional!

• A Festa da Células, encerrando este ano abençoado, será no dia 03 de Dezembro às 18 horas. Traga toda a sua 

célula para celebrarmos as grandes coisas que o Senhor tem feito por nós. 

Obs. Este estudo foi baseado na pregação do Pr Domingos Jardim, com o mesmo título.


