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 Tenha um coração perdoador 

Mateus 18. 21-35 

ESTUDO 

O perdão é mais que um ato de amor, é questão de sobrevivência. A situação 

narrada no texto fala de um homem cuja situação era desesperadora: Ele possuía uma 

dívida impagável! Contudo, após muito suplicar, este homem recebeu perdão, e agora 

estava livre da dívida!  (Pergunta 1) 

 Quem não perdoa alimenta uma doença que corrói o seu interior. Embora 

tenha sido alvo de tão grande favor, este mesmo homem não usou de misericórdia para 

com quem lhe devia. (Pergunta 2) 

 

Nessa parábola Jesus estabelece algumas bases para a vida do cristão: 

1) Não há limites para perdoar.  

2) A Ninguém está autorizado a pedir perdão a Deus até que tenha perdoado o seu 

irmão que pecou. (Pergunta 3) 

3) Não importa quão grande tenha sido o seu pecado, Jesus oferta sempre o 

perdão para quem se arrepende. 

4) Quem não perdoa é porque acha que o dano que causou a Deus foi menor do 

que o dano que seu irmão lhe causou. (Pergunta 4) 

5) Quando o senhor perdoa o seu servo não estava declarando que ele não havia 

pecado. 

 

Perdão é cura. Colossenses 3.12-15 
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PERGUNTAS 

1. O que você pensa da frase: “O perdão é uma questão de sobrevivência tanto 

para quem perdoa quanto para quem é perdoado”? 

2. Ter negado ao próximo a mesma graça que recebeu fala muito sobre o 

coração deste homem. Como explicar seu comportamento? 

3. Como a falta de perdão pode travar a nossa vida? 

4. De que forma o que foi lido no ponto 4 se relaciona com o egoísmo humano? 

 

BETHEL NEWS 

Tadel Presencial e Online - Terça-feira às 19:30h. 

Células - Quarta, Quinta e Sábado.  

Culto de Celebração Presencial e Online - Domingo às 18h.  

Oração da Madrugada - Terça à Sexta 5:30h às 7:30h.  

Oração aos Sábados - 9h às 11h.  

Partida o Pão - Toda segunda terça feira do mês 

Rede Kids (especial dia das crianças) – 8 de Outubro das 14h às 17h 

Rede de Homens – 10 de Outubro às 19:30 

 


