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INTRODUÇÃO

Seguimos com a série Detox na Alma e na lição de hoje vamos tratar sobre um dos assuntos mais importante dentro do evange-
lho: PERDÃO.
Perdoar é uma atitude decisiva que aponta para o nosso crescimento espiritual. Além disso, ajuda a manter a saúde da nossa 
alma. Por isso, aumente suas expectativas sobre a transformação que o ato de perdoar pode produzir. Convide todos a orarem 
com coragem pedindo a Deus a graça de saber perdoar conforme Ele ensina em sua palavra.

QUEBRA-GELO 

Você já teve alguma dívida financeira perdoada? Alguém já se ofereceu para pagar alguma dívida sua? Ou ainda, você já levou 
muito tempo para pagar uma dívida grande?
Leve os presentes à reflexão de que perdoar, em resumo, significa considerar que a dívida de alguém com relação a você está 
paga.

 
O SEGREDO DO CONTENTAMENTO

Leiam juntos Mateus 18.21-22

“Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até sete? 
Jesus lhe disse: Não te digo que até sete; mas, até setenta vezes sete.”
Vamos analisar o diálogo entre Jesus o e apóstolo Pedro para compreender mais a fundo o que é perdoar segundo a palavra de 
Deus.

1. O perdão como um estilo de vida
O ensinamento judeu dizia que uma pessoa deveria ser perdoada até três vezes por um mesmo pecado. Portanto, Pedro estava 
sendo generoso ao propor perdoar sete vezes. Entretanto, a reposta de Jesus demonstra um padrão muito mais elevado. Para 
Jesus o perdão é um estilo de vida. “Setenta vezes sete” significa que não há um número de vezes definido que limita o perdão.
No convívio diário com as pessoas que amamos, inevitavelmente passaremos por situações de desentendimentos e decepções. 
Em determinados momentos nós estaremos na posição de quem necessita perdoar e em outros momentos na posição de quem 
necessita do perdão. Sendo assim, trazer o perdão para dentro dos nossos relacionamentos é praticar um estilo de vida que vem 
de Jesus para nós.

•  Você tem facilidade ou dificuldade em perdoar uma pessoa que erra com você?
• O perdão faz parte do seu estilo de vida ou você se considera uma pessoa mais rancorosa?

2. O perdão é uma decisão compassiva de não mais cobrar pela ofensa sofrida
Para exemplificar o que acabara de dizer, Jesus conta a Pedro uma parábola.

Leiam juntos Mateus 18.23-27 
A parábola fala de um rei, um servo, uma dívida e da consequência de não conseguir pagar o débito. Isso faz referência à dívida 
do homem para com Deus: o pecado nos separou de Deus e criou uma dívida impagável entre o ser humano e o Senhor (Rm 3.23). 
Na parábola, dez talentos equivaliam a 34 quilos de ouro, uma fortuna para a época. E mais, aquele homem e sua família se tor-
nariam escravos caso não pagassem a dívida.
Vendo que não teria condições de pagar sua dívida, qual foi a atitude do servo? Se humilhou e pediu por misericórdia. E qual foi a 
resposta do rei diante do pedido do servo? Compaixão e perdão. Ele libertou aquele que não poderia pagar seus déficits. 

3. O perdão é um mandamento, não é opcional e não pode ser negado a ninguém
“Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes per-
doou”. Colossenses 3:13

Perdoar não quer dizer esquecimento, nem implica em minimizar o pecado da outra pessoa. De fato, quando perdoamos não 
sofremos amnésia, a memória da ofensa continua intacta, porém podemos lembrar sem levantar de novo as acusações contra 
o perdoado. Se perdoamos: ele não nos deve mais nada. Da mesma forma, esta atitude não significa que a pessoa perdoada não 
cometeu o erro, tampouco que não pode ser responsabilizada pelas consequências do equívoco. Exemplo: um assassino perdoa-
do por Deus e pela vítima, ainda pode cumprir pena.
O perdão implica em uma decisão de não reter mágoa no coração contra aquela pessoa que pecou contra nós. Quando perdoa-
mos, saímos da posição de juízes e confiamos que Deus é o supremo juiz que julga todas as causas com sabedoria. 

• Você está retendo perdão a alguém por sentir que essa pessoa não é merecedora? Que tal entregar sua causa nas mãos de 
Deus e liberar toda mágoa que tem trazido peso ao seu coração?

4. Devemos perdoar porque fomos perdoados
Porém, não foi isso que aconteceu no texto que estamos estudando. Veja o desenrolar da história em Mateus 18.28-30
É assustador pensar que aquele homem que acabara de receber perdão por sua dívida foi incapaz de perdoar o seu companheiro 
que lhe devia bem menos. Contudo, quando retemos o perdão a outra pessoa, independente de qual seja o erro que ela tenha 
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cometido, nos colocamos na mesma posição deste homem.
Por meio de Cristo Jesus, o escrito de dívidas que havia sobre cada um de nós é cancelado. A salvação é o grande perdão gra-
cioso do Pai que alcançou cada cristão. Logo, somos impelidos a fazer o mesmo. Não temos desculpas. Veja como a oração do 
Pai-nosso reflete esse ensino: “perdoa nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores” (Mt 6.12). Ademais, Paulo 
afirma: “Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos 
perdoou em Cristo.” (Ef4:32).
Da mesma forma, Jesus arremata a parábola cobrando que a graça que o servo recebeu seja repartida com os seus conservos: 
Mateus 18.31-35.

• Se hoje você recebesse de Jesus apenas a medida de perdão que você tem disponibilizado àqueles que erram com você, 
você seria condenado ou absolvido pelo Rei?

ORAÇÃO E AUTOEXAME

Em oração, faça um autoexame: preciso perdoar alguém? 
Se você não consegue ou, no fundo, não quer perdoar esta pessoa, peça que Deus mude seu coração e lhe dê graça para perdoar. 
De fato, não podemos fazer nada sem Ele. Vale lembrar que o ato de perdoar não vem acompanhado por emoções agradáveis. 
Sentimo-nos injustiçados. Imagine alguém abrir mão de uma fortuna ao perdoar um devedor. O perdão deste tipo não é natural 
ao ser humano. Só Deus pode nos capacitar a praticar este nível de perdão. 
Portanto, você não deve desconsiderar ou reprimir seus sentimentos, porém deve agir pela fé e declarar perdão o mais rápido 
possível (Ef 4.26), senão a amargura e o ressentimento podem enfermar seu coração e suas emoções (Hb 12.15). 
Se precisar peça ajuda a um irmão e repita uma frase declarando pela fé que a pessoa que lhe ofendeu está perdoada. Depois, 
converse sobre suas emoções e deixe Deus cicatrizar as feridas.

BOX EU+1

Nas últimas semanas investimos em oração e contato mais informal com aqueles amigos que queremos conduzir a Jesus. 
Para esta semana, vamos agir de forma mais intencional oferecendo uma oração por alguma área específica da vida des-
ses amigos e testemunhando daquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Você não precisa pregar uma longa mensagem, 
apenas busque oportunidades para dizer como Deus te atraiu e como tem sido essa caminhada com Ele.

AVISOS

CCM l Imersão Descubra  
O intensivo que vai deixá-lo pronto para o batismo. Se você concluiu as primeira três aulas do Descubra, inscreva-se em: 
www.central.online/ccm 

Batismo 
As inscrições para o nosso próximo batismo estão abertas no site, se você já concluiu todo o processo preparatório do CCM e 
sente que a hora é essa, inscreva-se e garanta a sua participação. Os próximos batismos acontecerão dia 28/11 (manhã e tarde). 

Refrigério l O último plano de leitura bíblica de 2020 
Um mergulho no livro de Salmos que vai aliviar a sua alma e prepará-lo para um futuro melhor. 
Início: 16 de novembro l Término: 31 de dezembro
Cronograma disponível em breve no site e nas redes sociais da Central. 


