
 

 

 

02 – VENÇA ATRAVÉS DO PERDÃO 
 

  

Quebra gelo: Compartilhe com seu PGM uma história que marcou a sua infância positivamente. 
 

Tempo de Orar: Conversando com Deus (5 min) 
 

• Ore por todas as pessoas que estão presentes hoje no Pequeno Grupo Multiplicador.  

• Conheça cada visitante e ore pela vida e família deles.  
 

Tempo de Cantar: Louvando e Adorando Juntos (5 min) – Tempo de adorar ao Senhor!  
 

 Aliança – nº 15 

 Renova-me – nº 29 
 

Tempo da Palavra (20 min) – “Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-

vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo.” Efésios 4.32 

 “Uns aos outros” é o nosso tema do ano de 2018. Meditaremos Este termo aparece mais de 20 vezes 

no Novo Testamento, afinal o Senhor Jesus deseja que como discípulos dEle possamos viver como uma 

família na fé. Cuidando e amando “uns aos outros”.  Ele mesmo foi muito claro quando entregou aos seus 

discípulos o Novo Mandamento: Novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros; assim como 

eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros.” – João 13.34 

 No último domingo, Pr. Luiz Cláudio nos abençoou sobremaneira na ministração da Palavra, falando 

sobre a importância do Perdão para uma vida cristã vitoriosa. A partir da pergunta: Por que as vezes não 

conseguimos liberar perdão ou sermos perdoados? Ele nos mostrou que isso inicialmente ocorre por 

três principais motivos: 1) Perdemos a CONFIANÇA na pessoa que nos machucou, 2) A MÁGOA se 

tornou uma ferida aberta e por fim: 3) Não queremos RECONHECER os nossos erros. No entanto, fomos 

desafiados a termos um vida cristã vitoriosa iniciando pelo “perdoar uns aos outros” e tudo isso começa 

quando pedimos perdão a Deus pelos nossos erros - “Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo 

para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda a injustiça.” - 1ª João 1.9 – Afinal, a própria Palavra 

nos ensina que o Senhor é sempre pronto a nos perdoar: “Pois tu, Senhor, és bom, e pronto a perdoar, e 

abundante em benignidade para todos os que te invocam.” - Salmo 86.5 

 Além de pedimos perdão a Deus pelos nossos erros, somos desafiados a também perdoamos a nós 

mesmos. Afinal, muitas vezes somos perdoados por Deus, mas ainda carregamos muito o sentimento de culpa 

em nossos corações. A Palavra de Deus é viva e eficaz e nos garante: “Portanto, agora nenhuma condenação 

há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito.” - 

Romanos 8.1 Por fim, devemos pedir perdão ou perdoar o nosso próximo - “Antes sede uns para com os 

outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em 

Cristo.” - Efésios 4.32 Jesus ao ensinar sobre o perdão afirmou: “E, se pecar contra ti sete vezes no dia, e 

sete vezes no dia vier ter contigo, dizendo: Arrependo-me; perdoa-lhe.” - Lucas 17.4  

 D. L. Moody, o grande evangelista disse: “Quando somos capazes de reconhecer e perdoar os atos 

de ignorância cometidos no passado, nós nos fortificamos e nos colocamos à altura de resolver de 

maneira construtiva os problemas do presente.” – Vamos meditar sobre o perdão hoje. 

Perguntas para Reflexão: 
 

01 – A Palavra de Deus é clara em afirmar: “Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos 

perdoar os pecados, e nos purificar de toda a injustiça.” - 1ª João 1.9 – Quando você ora reconhecendo 

seus erros, você facilmente se sente perdoado, ou fica ainda guardando algo em seu coração. Comente. 
 

02 - Alguém já afirmou: “Perdoar não é esquecer, é lembrar sem dor.” – Como é conviver com alguém 

que já te machucou um dia?  Compartilhe sua experiência. 

 
 

03 – Jesus nos ensina que devemos perdoar 70X7. O que esta expressão significa para você? E como colocar 

ela em prática nos dias de hoje? Compartilhe com seu pequeno grupo. 



 

04 – “Quando somos capazes de reconhecer e perdoar os atos de ignorância cometidos no passado, nós 

nos fortificamos e nos colocamos à altura de resolver de maneira construtiva os problemas do presente.” 

Será que a minha maior dificuldades em resolver meus problemas no presente é pelo fato de ainda não ter um 

passo resolvido? Compartilhe com o grupo. 
 

 

 
 

 
 

Tempo de Orar Uns Pelas Outros - Momento de Oração em Duplas (20 min) 
 

• Ore e invista tempo em sua intimidade com Deus. A Bíblia afirma que Deus está disposto a nos ouvir e 

responder a cada uma de nossas orações, isto mostra seu imenso amor por nós.  

• Ore pedindo que Deus ensine a cada membro a servir a Deus de todo coração 

Tempo da Igreja (5 min):  Domingo, você é nosso convidado a estar conosco no Imperial Plaza Hotel em 

Samambaia as 18h. Veja abaixo nossas demais atividades: 

 

   

 

  

Fique por dentro de tudo! 

www.facebook.com/hopecomunidadebatista 

#DESAFIO DA SEMANA 
Quem e quando você pedirá perdão ou perdoará alguém que lhe machucou? 

 


