
IV. As Obras e o Perdão - Gálatas 2.16-21
No Evangelho, o fariseu Sim�o achava que a justifica��o era mediante as 

obras da lei, os rituais e as tradi��es. Contudo, a justifica��o e o perd�o s�o frutos 
da f� em Cristo.

Em G�latas 2.16-21 Paulo fala das obras da Lei e da justifica��o pela f�. 
Ele diz que (16) “o homem n�o � justificado por obras da lei, e sim mediante a f� 
em Cristo Jesus, tamb�m temos crido em Cristo Jesus, para que f�ssemos 
justificados pela f� em Cristo e n�o por obras da lei, pois, por obras da lei, 
ningu�m ser� justificado”.

A gra�a de Deus nos justificou mediante a f�. Nossa vida era de pecado e 
afastada do Senhor. Hoje confiamos em Cristo e n�o na lei para sermos aceitos 
pelo Senhor. Paulo diz (19): “Porque eu, mediante a pr�pria lei, morri para a lei, 
a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo”.

Somos novas criaturas e vivemos para Cristo (20): “logo, j� n�o sou eu 
quem vive, mas Cristo vive em mim; e esse viver que, agora, tenho na carne, vivo 
pela f� no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim”.

Quem tenta se justificar nas obras anula a gra�a de Deus. Paulo diz (21) 
“segue-se que morreu Cristo em v�o”.

O que � buscar o perd�o mediante as obras da lei?
Conclusão:

O perd�o � um presente de Deus. � uma a��o livre da gra�a. Alcan�amos 
o perd�o mediante o sacrif�cio de Cristo e o nosso arrependimento. O maior 
pecado � n�o se arrepender do pecado. Todo pecador pode alcan�ar o perd�o em 
Cristo Jesus. ECS

Oração:
� Deus, que, antes da Paix�o de teu unig�nito Filho, revelaste a sua 

gl�ria sobre o monte, na Transfigura��o; concede que n�s, contemplando pela f� 
o resplendor de sua face, sejamos fortalecidos para carregar a nossa cruz e 
transformados na sua semelhan�a de gl�ria em gl�ria; por Jesus Cristo, nosso 
Senhor, que vive e reina contigo e com o Esp�rito Santo, um s� Deus, agora e 
sempre. Amém. 

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).
Recado: Traga sua c�lula para o culto de domingo a noite.

11� Domingo do Tempo Comum
O Perdão dos Pecados

 Acolhimento:
 Oração inicial:
 Cântico: 
 Quebra-gelo: Voc� se sente perdoado 

por Deus?
 Ministração do Roteiro

As Santas Escrituras nos ensinar�o sobre o 
perd�o de Deus. Somente o Senhor tem o poder de 
remover nossos pecados mediante o sacrif�cio de Jesus. � uma a��o da Gra�a de 
Deus. Porque pela gra�a somos salvos, por meio da f�; e isto n�o vem de n�s, � 
dom de Deus. N�o vem das obras, para que ningu�m se glorie (Ef�sios 2.8,9). 
Hoje encontraremos o perd�o do Senhor restaurando vidas, justificando e dando 
nova oportunidade de caminhar na santidade de Deus.   

I. Fé e Perdão - Lucas 7.36-8.3
O Evangelho de Lucas 7.38-50 fala da adora��o de uma pecadora dentro 

da casa de um r�gido fariseu.
O farisa�smo era a seita mais r�gida e zelosa do juda�smo. Vivia em 

ora��es, rituais e tradi��es. Jesus foi convidado para jantar na casa de um homem 
desta seita (38). Uma mulher pecadora (prostituta) entrou, sem pedir, na casa do 
fariseu com um vaso de alabastro com perfume (37). 

Esta mulher molhou os p�s de Jesus com suas l�grimas, enxugou com os 
cabelos e os ungiu com o unguento (38).

Isso foi um esc�ndalo. O fariseu pensou consigo mesmo (39): “Se este 
fora profeta, bem saberia quem e qual � a mulher que lhe tocou, porque � 
pecadora”.
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Jesus, sabendo dos pensamentos dos homens, disse ao fariseu Sim�o uma 
par�bola de dois devedores. Um devia 500 den�rios e outro 50. O credor perdoou 
a d�vidas a ambos. Jesus ent�o perguntou (42): “Qual deles, portanto, o amar� 
mais?” Sim�o respondeu que seria aquele a quem mais perdoou.

O Senhor ent�o demonstra que a mulher estava fazendo aquele gesto de 
muito amor porque estava sendo muito perdoada.  Sim�o n�o lavou os p�s de 
Jesus, n�o deu �sculo e nem ungiu a cabe�a de Jesus. A mulher, pelo muito amor 
por ter sido muito perdoada, lavou os p�s de Jesus com l�grimas, os beijou e os 
ungiu. 

Jesus diz ao fariseu Sim�o (47): "perdoados lhe s�o os seus muitos 
pecados, porque ela muito amou; mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco 
ama”.

Virando-se para a mulher disse (48,50): “Perdoados s�o os teus pecados. 
A tua f� te salvou; vai-te em paz”.

A f� da mulher gerou o perd�o de Deus. Logo em seguida, Lucas 8.1-3 
ir� trazer uma lista de mulheres que foram perdoadas, libertas e curadas pelo 
Senhor. 

Temos f� na gra�a de Deus e somos perdoados e libertos para uma nova 
vida. 
Por que a mulher pecadora teve a ousadia de entrar na casa de um fariseu?

II. Misericórdia e Perdão - II Samuel 12.7-13 
Assim como a mulher pecadora encontrou perd�o em Jesus, vemos o rei 

Davi alcan�ando o perd�o unicamente pela miseric�rdia de Deus.
I Samuel 11 narra um dos acontecimentos mais tristes e vergonhosos na 

vida do rei Davi. 
Enquanto seu ex�rcito estava na guerra, Davi teve rela��o sexual com 

Bate-Seba, a esposa do soldado Urias.  
Contudo, a mulher ficou gr�vida e Davi tinha que fazer alguma coisa 

para esconder sua responsabilidade na gravidez. 
Primeiro, tentou de todas as formas, fazer com que Urias tivesse rela��o 

com sua esposa, e assim a gravidez pareceria normal. 
Como Urias se recusou duas vezes, por respeito ao ex�rcito, estar com 

Bate-Seba, Davi mandou o comandante Joabe colocar Urias na frente de batalha 
para morrer.

Quando Urias morreu Davi tomou Bate-Seba como esposa. Para o rei 
estava tudo normal. Contudo, ele havia cometido os pecados de adult�rio e 
homic�dio. II Sm 11.27 diz: “esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do 
Senhor”. Por este pecado a crian�a morreu e a fam�lia de Davi foi amaldi�oada.

Em II Samuel 12.7-13 o profeta Nat� vai a Davi, e ap�s contar uma 
par�bola (12.1-6) revela a desgra�a que o rei havia cometido. O Senhor lhe diz 
(9): “Por que, pois, desprezaste a palavra do SENHOR, fazendo o que era mau 

perante ele? A Urias, o heteu, feriste � espada; e a sua mulher tomaste por 
mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amom”.

Davi iria receber o castigo de seus atos (10-12), contudo, a miseric�rdia 
do Senhor o assistiu para que n�o morresse. Ele confessa a Nat� (13): “Pequei 
contra o SENHOR”. O profeta lhe responde: “Tamb�m o SENHOR te perdoou o 
teu pecado; n�o morrer�s”.

A miseric�rdia de Deus poupou a vida de Davi. N�o existe nada no rei 
que justifique a sua vida diante de t�o grandes pecados. Permaneceu vivo porque 
a miseric�rdia do Senhor o perdoou. 

Deus nos perdoa e nos reconcilia unicamente por sua grande e eterna 
miseric�rdia. 

Voc� perdoaria Davi? 

III. Confissão e Perdão - Salmo 32
Dois Salmos falam do perd�o recebido por Davi. Os Salmos 32 e 51.
Salmo 32 retrata a situa��o de Davi, o pecador assumido, e mostra o 

al�vio do perd�o Divino: “Bem-aventurado aquele cuja iniquidade � perdoada, 
cujo pecado � coberto. Bem-aventurado o homem a quem o SENHOR n�o atribui 
iniquidade e em cujo esp�rito n�o h� dolo” (1-2).

Davi confessa: “Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus 
ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia” (3). Davi estava com a 
consci�ncia pesada: “Porque a tua m�o pesava dia e noite sobre mim; e o meu 
vigor se tornou em sequid�o de estio” (4).

A solu��o � buscar a Deus, e � isso que Davi fez: “Confessei-te o meu 
pecado, e a minha iniquidade n�o mais ocultei. Disse: confessarei ao SENHOR as 
minhas transgress�es; e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, 
todo homem piedoso te far� s�plicas em tempo de poder encontrar-te. Com 
efeito, quando transbordarem muitas �guas, n�o o atingir�o” (5-6).

A Confiss�o de pecados gera perd�o. Para quem ainda n�o se entregou a 
Jesus, a B�blia ensina o que fazer: “Arrependei-vos, e cada um de v�s seja 
batizado em nome de Jesus Cristo para remiss�o dos vossos pecados, e recebereis 
o dom do Esp�rito Santo” (Atos 2:38). E para quem j� passou pelas �guas do 
batismo: “Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que n�o pequeis. Se, 
todavia, algu�m pecar, temos Advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo; e ele 
� a propicia��o pelos pecados e n�o somente pelos nossos pr�prios, mas ainda 
pelos do mundo inteiro” (1 Jo�o 2:1-2).

Com o perd�o, o salmista diz (11): “Alegrai-vos no SENHOR e regozijai-
vos, � justos; exultai, v�s todos que sois retos de cora��o”.

A confiss�o � o passo fundamental para o perd�o. 

Como � sua pratica de confiss�o de pecados?


