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Extrair o máximo do perdão

Parte 1: Como Deus nos perdoa

1. Nosso Pai é perdoador — Lucas 15.11-32

2. Por que necessitamos de perdão — Efésios 2.1-10

3. Confissão de pecado — 1João 1.5-2.2

4. O louvor do homem perdoado — Salmo 32

Parte 2: Como perdoamos aos outros

5. Dívida paga — Mateus 18.21-35

6. Quando somos magoados — Mateus 18.15-20

7. Assim como perdoamos aos outros — Mateus 6.5-15

8. Perdoar, mesmo sem vontade — Filemom  37

Observações para o líder

Notas
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PerdãoPor que necessitamos
de perdão

Efésios 2.1-10

2

Estávamos ensaiando a parte mais dramática da cantata de Páscoa.
Os atores e os coristas uniram as vozes clamando para que Jesus fosse
crucificado. Os gritos e murmúrios ecoavam por todo o santuário da
igreja. Quando fizemos um intervalo, fiquei surpreso ao ver que um
senhor atrás de mim estava chorando. Ele era um dos líderes da igre-
ja e crente firme em Deus, mas as lágrimas lhe banhavam o rosto.
“Posso me ouvir gritando”, ele soluçou, “se eu estivesse lá naquele
dia, também teria gritado pedindo a morte de Jesus!”.

DISCUSSÃO EM GRUPO: Pense na pessoa mais terrível
que você conhece ou de quem ouviu falar. Você seria capaz de
cometer as mesmas maldades que ela cometeu? Explique sua
resposta.

REFLEXÃO PESSOAL: Relembre os piores pensamentos que
já atravessaram sua mente. De onde eles vieram?

A decisão de perdoar a alguém não é questão de simples força de
vontade. A fonte de poder mais instigante que existe é sempre a nossa
necessidade — o sentimento de fracasso e a experiência com o perdão
divino. O apóstolo Paulo oferece uma descrição bem detalhada de
como vivíamos distantes de Deus e do quanto Deus se empenhou
para nos resgatar. Leia Efésios 2.1-10.
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1. Com base neste texto, como você descreveria a condição espiritual
de quem nunca creu em Jesus Cristo?

Você já testemunhou esta descrição na vida de alguém? Explique?

2. O que nos caracteriza como pecadores: o comportamento externo
ou a natureza interna? Use os versículos 1 a 3 para sustentar sua
posição.

3. O perdão brota de três aspectos da natureza de Deus: seu amor,
sua misericórdia e sua graça. Em suas palavras, explique cada um
destes aspectos.

4. Como demonstramos o caráter de Deus às pessoas que nos preju-
dicam?
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5. De acordo com os versículos 4 a 6, o que acontece à natureza, ao
interior, de quem crê em Jesus?

6. O que você sente ao se lembrar de sua condição antes de crer em
Jesus e ao pensar no que recebeu pela graça de Deus?

7. O que você diria a alguém que se firma em atividades religiosas ou
em boas obras para receber a aprovação de Deus (v. 9,10)?

8. O que Deus exige de nós para recebermos seu perdão?
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9. Que lição isto nos dá sobre a maneira de perdoarmos aos outros?

10. Nesses versículos, Deus garante estar pronto a perdoar aos que
creem nele. Como asseguramos aos outros que estamos dispostos a
perdoá-los?

Peça que Deus o ajude a se lembrar de que estava perdido e separado dele
— e que você foi encontrado por sua graça e seu amor.

Agora ou mais tarde
O versículo 10 explica o papel das boas obras na vida do
cristão. Não as praticamos para ficarmos bem com Deus, mas
porque fomos transformados por seu poder. O novo compor-
tamento brota do coração transformado. Gente perdoada
perdoa. Que boa obra você pode fazer para Deus nesta sema-
na? Diga para alguém (talvez do pequeno grupo) o que você
pretende fazer, e peça para um amigo cobrar os resultados.
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