
Conclusão:
O Senhor soprou sobre os ap�stolos e deu o poder para perdoar os 

pecados. Este poder fala especialmente sobre o nosso relacionamento 
di�rio com o irm�o. Precisamos do poder de Deus e da gra�a para viver na 
dimens�o da reconcilia��o, da justi�a, da paz e da fraternidade.

Oração Final
� Deus, protetor dos que em ti confiam, sem o qual nada � forte, nada � 
santo; acrescenta e multiplica a tua miseric�rdia para conosco, a fim de 
que, sob o teu governo e dire��o, vivamos esta vida de tal maneira que n�o 
percamos a vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina 
contigo e com o Esp�rito Santo, um s� Deus, agora e sempre. Am�m.

Dedicação:
C�ntico de encerramento.
Pedidos de Ora��o dos membros da c�lula.
Ora��o de Intercess�o ou agradecimento.
Ora��o pela convers�o de n�o crentes (caixa de ora��o para a 
Salva��o).
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Introdução:
O Evangelho de hoje fala 

sobre o perd�o. Nosso 
relacionamento com o irm�o ou a 
irm� que pecou contra n�s precisa 
estar baseado no car�ter de Deus. 
Deus est� sempre pronto a perdoar a qualquer um que lhe pe�a perd�o 
(Salmos 86.5). A miseric�rdia de Deus � infinita (Salmos 103.11-12). 
Olhando para Cristo, recebemos a for�a, o poder e a gra�a para viver livres 
de m�goas e ressentimentos.  

I. Quantas vezes devemos perdoar o irmão?
O tema perd�o n�o � f�cil. Pela gra�a de Deus somos orientados a 

perdoar. � um mandamento de Deus. Pedro, inquieto com o mandamento 
do Senhor, pergunta: (21) “Senhor, at� quantas vezes meu irm�o pecar� 
contra mim, que eu lhe perdoe? At� sete vezes?”
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Literalmente Pedro est� perguntando: “Existe um limite para eu 
liberar o perd�o sobre um irm�o?” A resposta de Jesus � clara e direta: 
(22) “N�o te digo que at� sete vezes, mas at� setenta vezes sete”. Setenta 
vezes sete d� quatrocentos e noventa vezes. Contudo este n�mero denota 
algo infinito.

Se meu irm�o pecou e pediu perd�o eu preciso liberar o perd�o. 
Espiritualmente estarei abrindo a gra�a de Deus sobre minha pr�pria vida 
e dando oportunidade para o irm�o chegar ao arrependimento sincero. 

O que fazer quando a pessoa peca repetidamente contra nossa 
vida?

A C�lula � lugar de aprender o valor do perd�o. Quando algu�m pecar 
contra voc�, aproveite para viver este Evangelho e coloca-lo em pr�tica. 

II. A parábola do perdão
Jesus aproveita para contar uma par�bola sobre o perd�o. Ele diz 

que o Reino dos c�us � semelhante a um rei que resolveu ajustar contas 
com os seus servos. Um lhe devia dez mil talentos. Um talento vale R$ 
880,00 (240 libras esterlinas). Ele devia R$ 8.800.000,00. O rei mandou 
vender tudo que ele tinha: (25) “a mulher, os filhos e tudo quanto possu�a 
e que a d�vida fosse paga”.

O servo pede (26): “S� paciente comigo, e tudo te pagarei”. O rei 
ent�o lhe perdoou a d�vida. 

Este servo encontra um homem que lhe devia 100 den�rios (� o 
valor de 100 dias de trabalho = R$ 2.367,00).

Ele (28) “...agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me o que me 
deves”. O amigo pede uma chance para pagar, mas ele n�o aceita e (30) “o 
lan�ou na pris�o, at� que saldasse a d�vida”.

O rei fica sabendo, chama o servo e diz (32): “Servo malvado, 
perdoei-te aquela d�vida toda porque me suplicaste; (33) n�o devias tu, 
igualmente, compadecer-te do teu conservo, como tamb�m eu me 
compadeci de ti?” 

Ele foi ent�o entregue aos verdugos (34) “at� que lhe pagasse toda 
a d�vida”.

Este servo malvado somos n�s. Fomos perdoados por Deus. Nosso 
pecado nos levaria ao inferno. Nascemos em pecado e em iniquidade 
fomos gerados (Salmo 51.5). Mas achamos que n�o podemos perdoar o 

nosso pr�ximo. Nenhum pecado do pr�ximo � maior do que nossa 
iniquidade diante de Deus.

Assim como Deus nos perdoou de t�o grande d�vida, devemos 
perdoar o nosso pr�ximo e ter um cora��o liberto para olhar para frente,
deixando para tr�s m�goas e ressentimento. Este � o conte�do da ora��o 
do Pai Nosso (Mt 6.12).

Voc� conserva m�goas e ressentimentos no cora��o?

Na C�lula precisamos entender que somos pecadores. Todos n�s. Somo 
pecadores perdoados. Ningu�m � melhor do que o outro. Nossa categoria � 
uma s�: pecadores perdoados. 

III. As consequências da falta de perdão.
No final da par�bola o servo malvado � lan�ado nas m�os dos 

verdugos. Nunca mais sair� por que sua d�vida � impag�vel. � apenas uma 
par�bola, por�m Jesus finaliza dizendo: (35) “Assim tamb�m meu Pai 
celeste vos far�, se do �ntimo n�o perdoardes cada um a seu irm�o”.

Este perd�o precisa ser do �ntimo. Um perd�o verdadeiro. Se n�o 
houver perd�o nosso destino � o mesmo do servo malvado. 

Esta palavra � muito grave. A falta de perd�o atrapalha o nosso 
relacionamento com Deus e coloca em d�vida a nossa pr�pria salva��o 
(Mateus 6.14,15).

Precisamos pedir a gra�a de Deus para viver aberto para perdoar. 
Viver em perd�o significa n�o guardar m�goas ou ressentimentos. N�o 
usar o erro do pr�ximo para feri-lo. � colocar tudo nas m�os de Deus e 
avan�ar na vida espiritual. 

A falta de perd�o pode comprometer a salva��o?

A C�lula precisa ensinar seus disc�pulos que a falta de perd�o � t�o grave 
como a ofensa recebida. Quem n�o perdoa n�o valoriza o perd�o de Deus. 
� imposs�vel ser disc�pulo sem viver na dimens�o do perd�o. 


