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O Perdão
Atividade Nº 1
Ler no grupo Mateus 18:21 a 35. Completar versículo 35:
“E Jesus terminou, dizendo: ‘É isso que o meu _____________, que
está no ______________, vai ______________ com vocês se
____________ um não _________________ _________________ o
seu irmão.’”
Atividade Nº 2
a. Mateus 6:14 e 15
“Porque, se vocês __________________ as pessoas que
___________________ vocês, o ___________ de vocês, que está no
____________, também ___________________ vocês. Mas, se não
_________________ essas pessoas, o _____________ de vocês
também não _______________ as ______________ de vocês..”
b. Marcos 11:25 e 26
“E, quando estiverem ________________, ________________ os que os __________________,
para que o _____________ de ____________, que está no ____________, perdoe as
_____________ de vocês. Se não ___________________ os ________________, o __________ de
vocês, que está no céu, também não ______________ as ________________ de vocês.”
A Bíblia fala claramente que nós precisamos perdoar as outras pessoas que nos
ofenderam. Mas o que é o perdão? Será que nós devemos esquecer as coisas que
aconteceram, fingindo que nada aconteceu ou que nos não ficamos machucados? E
se a pessoa não estiver arrependida? Devemos confiar nela de novo, talvez dando
mais uma oportunidade para ela nos machucar? Afinal, o que é o perdão?
Atividade Nº 3
Conversar no grupo: O que é o perdão? O que é perdoar uma pessoa? Como nós podemos perdoar
uma pessoa sem nos tornarmos vítimas dela de novo?
Atividade Nº 4
a. Lucas 23:34a
“Então ________________ disse: —____________, ________________ esta gente! Eles não
________________ o que estão ________________________.”
Jesus não disse que as pessoas que o crucificaram não eram culpadas, nem fingiu
que elas não estavam o machucando. Mas, apesar da culpa destas pessoas, ele
escolheu perdoá-las. O perdão é uma escolha nossa.

b. Lucas 6:37
“—Não __________________ os outros, e Deus não ________________ vocês. Não
_________________ os outros, e Deus não __________________ vocês. ______________ os
outros, e Deus _______________vocês.”

Neste versículo nós vemos o que o perdão não é - perdoar significar não julgar e
não condenar.

c. 1 Coríntios 4:5
“Portanto, não ________________ ninguém antes da ____________; esperem o
____________________ __________, quando o _______________ vier. Ele __________ para a
____________ os __________________ _________________ no ______________ e mostrará as
________________ que estão no __________________ das _________________. Então cada um
_______________ de ________________ os _________________ que ___________________.”
Quando nós perdoamos alguém, nós simplesmente entregamos o caso ao tribunal superior
- o tribunal de Deus. Nós entendemos que Deus é o juiz justo que um dia julgará todas as
pessoas, e por isso nós não julgamos as pessoas ‘antes da hora’. Perdoar quer dizer que
eu reconheço que eu não sou o juiz e, por isso, não julgo ninguém, mas entrego tudo nas
mãos de Deus.

Atividade Nº 5
a. Efésios 4:31-32
“Abandonem toda __________________, todo _____________ e toda ____________. Nada de
_______________, _____________ e ________________! Pelo contrário, sejam __________ e
______________ uns para com os outros. E ________________ uns aos ___________________,
assim como _____________, por meio de _____________, ______________ vocês.”

Quando nós não perdoamos alguém, ficamos amarradas a ela com amargura.
Muitas vezes, esta amargura e falta de perdão pode trazer problemas emocionais,
problemas espirituais e até problemas de saúde, como a artrite (Mateus 18:34 e
35).

Atividade Nº 6
Quem quiser pode repetir esta oração:
Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu libero perdão para ________________ (as pessoas
que me machucaram). Eu reconheço que eu não sou o juiz, e que um dia o Senhor vai julgar
todas as coisas com justiça. Agora eu libero ele(s) nas suas mãos, e me arrependo de toda
amargura e falta de perdão que eu tive a respeito desta(s) pessoa(s). Em nome de Jesus eu
peço a salvação dela(s). Agora Senhor Jesus eu recebo seu perdão, e a sua graça para que eu
posso continuar perdoando. Obrigado Jesus, amém.

