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A incrível decisão de perdoar 

Salmos 103 

ESTUDO 
 Quando Adão e Eva pecaram, a forma como Deus decide restaurar tudo foi através 

do perdão. Deus decidiu perdoar e por isso estamos aqui hoje. Como é bom desfrutar 

do perdão de Deus! (Pergunta 1). 

 Toda decisão de perdoar tem base no amor. A base de tudo o que Deus realiza é 

o amor. Perdoe como Deus nos perdoou em Cristo. (Pergunta 2). 

 Quando Deus nos perdoa, Ele nos dá um padrão: ser benigno, misericordioso e 

perdoar uns aos outros. (Pergunta 3).  

Ninguém é merecedor do perdão, mas ainda assim fomos perdoados. E, se 

fomos perdoados, mesmo quando achamos que o outro não merece o nosso perdão, 

devemos perdoar! (Pergunta 4).  

Expressamos o perdão baseado naquilo que acreditamos sobre perdão. (Pergunta 

5). 

 O perdão é uma disposição de abandonar o próprio direito ao ressentimento, ao 

julgamento, ao comportamento indiferente em relação a alguém que injustamente nos 

prejudicou. Ao mesmo tempo que estimula as qualidades não merecidas da compaixão, 

generosidade e até mesmo o amor em relação a essa pessoa. 

 Toda decisão de perdoar é uma grande decisão! Tome como referência o perdão 

de Jesus, se lembre da história de José! (Pergunta 6). 

 

PERGUNTAS 
1. Você tem consciência de que foi perdoado? O que significa ser perdoado por Deus? 

2. Como amar quem nos machucou?  

3. Como andar à altura do perdão de Deus para nossas vidas? 

4. Qual é a maior dificuldade que você tem quando precisa perdoar alguém?  

5. O que  é perdão? O que significa perdoar?  

6. O que a história de José e Jesus têm em comum?  
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BETHEL NEWS 

Tadel Presencial e 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. 
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