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Eu fui perdoado 

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. "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 18.21-35). 

 



 
 

ESTUDO 

10 mil talentos era uma dívida impagável. Perto do que ele devia, 100 denários não eram                
nada. Da mesma forma, nossa situação é a do credor impagável. Nossa dívida com Deus               
era impagável, mas Deus através de Jesus nos perdoou desta dívida. (Pergunta 1).  

A maior boa notícia é que fomos perdoados por Ele (Hebreus 8.12). O grande desafio não                
é a ação de Deus para conosco, e sim a nossa ação diante desse perdão.(Pergunta 2).  

Da mesma maneira que fomos perdoados, devemos liberar perdão a outras pessoas.            
Nós limitamos os tipos de dívidas que iremos perdoar ou não. Essa dívida sempre será               
muito pequena diante daquilo que Deus perdoou em nós. (Pergunta 3). Quem sabe o              
tamanho da sua dívida jamais se coloca na posição de julgar o próximo.  

Quem não se sente perdoado por Deus também não vai perdoar. Retemos o perdão              
porque não entendemos o que Deus perdoou na nossa vida. Se eu não mereço receber o                
perdão de Deus eu também não libero perdão para ninguém. (Efésios 4.32). (Pergunta 4).  

A nossa visão da graça de Deus vai afetar nossos relacionamentos. Eu vou dar aos               
outros o que eu julgo ter recebido e vice-versa. Quem reconhece a graça de Deus na                
própria vida não retém perdão aos outros. A justiça baseada na fé me mostra que eu                
sou um devedor e que eu não posso negar a alguém aquilo que eu já recebi.  

 

PERGUNTAS 

1. Você já esteve em alguma situação semelhante a esta da parábola? 

2. Quando Deus acredita em você e te perdoa, você acredita nele? 

3. O que você acha que nos faz reter o perdão?  

4. Como você absorve o perdão de Deus pra sua vida?  

BETHEL NEWS 
Masterclass - Segunda-feira às 20 horas. 
Tadel Online - Terça-feira às 19 h e 30 m 
Células Online (Quarta, Quinta e Sábado). 
Culto de Celebração Online - Domingo às 18h. 
Bethel Kids - Domingo às 16 h e 20 m. 
Juventude Hope - Sábado às 19 h. 

 


