
A Bênção pelo Perdão 

Lição 1 – Nosso Pai é um Deus Perdoador 
 

ABERTURA: 

1. Você já fugiu de casa? Para onde foi? O que aconteceu? 
2. Qual foi a maior festa que sua família já celebrou? Explique. 
3. Você é do tipo mais caseiro, ou gosta mais de sair? Explique. 

 

PROPÓSITO: Estudar o caráter perdoador de Deus e como reagir diante a sua bondade. 

 

EXAMINANDO AS ESCRITURAS:  Lucas 15: 11-32 

1. Com base no que lemos e em sua experiência, como você descreveria os 
sentimentos do filho mais novo quando ele abandonou a casa do pai? 
Quando estava vivendo em um país distante? Enquanto alimentava porcos? Que 
aspectos da vida do filho mais novo se assemelham com as de sua vida? Explique 
as semelhanças. 

2. Por que o pai ficou em casa esperando o filho voltar em vez de ir atrás dele? 
3. Como você acha que o filho se comportou com o pai depois de voltar para casa?  
4. Em que aspecto a reação do irmão mais velho foi razoável e compreensível? 
5. Se você fosse o filho mais novo retornando para casa, como se sentiria ao ver o 

seu pai novamente? 
 

APLICAÇÕES PARA A NOSSA VIDA: 

1. Com qual dos filhos você mais se identifica? Em algum momento, você 
acha que já agiu tal como o filho mais novo ou como o mais velho? 

Explique o motivo. 
2. Baseando-se na conversa do pai com os dois filhos, o que Deus diria a você se o 

chamasse para uma conversa íntima? 
3. Para qual pessoa “indigna” você poderá mostrar a graça e o amor de Deus nesta 

semana? 
4. Em relação ao seu relacionamento com Deus, onde você se encontra agora? 
5. Cite uma qualidade deste pai que mais você precisa? 

 

PONTO: Jesus enfatizou que Deus busca intensamente os perdidos e separados dEle e 
que explode de alegria quando um perdido é encontrado. 

 

REFLEXÃO: Nós nos aproximamos de Deus, vazios e destruídos, e Ele nos transforma em 
filhos amados. Mesmo que tenhamos desperdiçado suas bênçãos e ignorado seus 
desejos, Deus corre para nos receber em casa. 

 

 

 

 

A Bênção pelo Perdão 

Lição 2 – Por que Necessitamos de Perdão? 
 

ABERTURA: 

1. Você já recebeu um presente especial recentemente? Como você se sentiu?  
2. Quais são suas atitudes que o identifica com os seus pais? Explique. 

 

PROPÓSITO:  Ajudar-nos a compreender que vivíamos separados de Deus e ver o que Ele 
fez para nos resgatar. 

 

EXAMINANDO AS ESCRITURAS:  Efésios 2: 1-10 

1. Com base neste texto, como você descreveria a condição espiritual de quem 
nunca creu em Jesus? 

2. O que nos caracteriza como pecadores: o comportamento externo ou a 
natureza interna? (v. 1-3) 

3. De acordo com os versículos 4-6, o que acontece a natureza interior de quem se 
converte a Jesus? 

4. Por que Paulo enfatiza que somos “ressuscitados com Cristo” e “estamos 
assentados com Ele nos lugares celestiais”? (v. 6-7) 

5. O perdão brota de três aspectos da natureza de Deus, quais são eles? Explique 
cada um destes aspectos. 

6. Como demonstramos o caráter de Deus às pessoas que nos prejudicam? 
 

APLICAÇÕES PARA A NOSSA VIDA: 

1. Você leva a vida como alguém que é realmente grato a Deus por tirar-lhe da 
morte para à vida? Explique.  

2. As pessoas podem olhar para a sua vida e ver uma mudança significativa? Como?  

3. O que você sente ao lembrar-se da sua antiga condição, a que tinha  
antes da conversão e o que você pensa sobre o que recebeu pela graça 
de Deus, após sua conversão? 

4. Que lições você aprendeu sobre a maneira de perdoarmos aos outros? 
5. Nesses versículos Deus garante estar pronto a perdoar aos que crêem nele. 

Como asseguramos aos outros que estamos dispostos a perdoá-los?  
 

PONTO:  

Hoje aprendemos que o reconhecimento da grande misericórdia de Deus por nós é 
o fundamento de nossa demonstração de misericórdia pelos outros. 

Deus tem o poder de fazer toda diferença na sua vida. Deixe que Ele faça isso. 

 
 

 

 



A Bênção pelo Perdão 

Lição 3 – Jesus nos ensina a perdoar os outros  
 

ABERTURA: 
1. Quando criança você se lembra qual era a oração que seus pais faziam 

para você antes de dormir? 
2. Complete as sentenças a seguir, relacionadas ao perdão: Eu o perdoarei 

depois que... Gostaria de perdoá-lo, mas... Até posso perdoar, se ele(a)... 
 

PROPÓSITO: Sermos motivados a integrar nas nossas orações diárias a 
necessidade de perdão e a responsabilidade em perdoar.  

 

EXAMINANDO AS ESCRITURAS:  Mateus 6: 5-15 
1. De acordo com os versículos 5 a 8, que “hipocrisia” algumas pessoas 

pode demonstrarem ao orar?  
2. Quais são as três primeiras atitudes, relacionados a Deus, que devemos 

ter em uma oração, expressas nos versículos 9 e 10? 
3. Ao acrescentar o pedido de perdão a esta oração modelo, o que Jesus 

estava querendo ensinar sobre as necessidades diárias? 
4. Se nos recusamos a perdoar o próximo, o que as palavras de Jesus nos 

levam a concluir sobre nós mesmos (v.14-15)? 
5. O perdão elimina as consequências de uma atitude errada? Sim ou não, e 

por quê? 
6. Por que Jesus tornou o perdão um assunto tão importante para seus 

seguidores? 
 

APLICAÇÕES PARA A NOSSA VIDA: 
1. Que motivo você já usou (ou poderia usar) para negar o perdão a alguém?  
2. Já chamou Deus, de Pai, mas não agiu como seu filho? Explique essa 

experiência. 
3. A vontade de Deus é feita em você? Cite alguma mudança prática em você. 
4. Como você tem perdoado aos seus irmãos? Cite alguma experiência 

 

PONTO: O foco da lição que estudamos é o perdão que oferecemos aos outros. 
Mas, e se for você quem precisa de perdão? Coragem e humildade serão 
necessários da sua parte, sabendo que Deus o(a) abençoará neste processo. 

 

REFLEXÃO: Muitos se preocupam com “as orações não respondidas”, quando o 

verdadeiro problema são “as orações não feitas”. Deus que ouvir nossos 

pedidos! Ele anseia por atendê-los. Quando nossas orações sobem aos céus, o 

poder de Deus desce.   

A Bênção pelo Perdão 

Lição 4 – Jesus nos ensina a como agir quando somos magoados 
 

ABERTURA: 
1. Você se lembra de alguma situação de conflito que alguém teve com 

você, porém não veio falar-lhe diretamente? O que aconteceu?  
2. Por quais coisas, agora engraçadas, você e seu irmão costumavam brigar 

quando crianças? 
 

PROPÓSITO: Entender as instruções dadas por Jesus nesta passagem para saber 

como lidar com quem peca contra nós. 

EXAMINANDO AS ESCRITURAS:  Mateus 18: 15-20 
1. Por que Jesus coloca a responsabilidade de resolver o conflito nas mãos 

do ofendido e não nas do ofensor? 
2. Que atitude se deve tomar ao confrontar a pessoa que nos ofendeu 

(v.15)? 
3. Quais as vantagens de levar duas ou três pessoas na segunda vez (v. 16)? 
4. O que pode ser alcançado com as medidas extremas do versículo 17? 
5. Que promessas Jesus faz a quem se esforça para resolver um conflito e 

buscar a reconciliação (v. 19-20)? 
6. O que se deve fazer se o ofensor não admitir o erro? Em sua opinião 

como Deus vê essa pessoa? 
 

APLICAÇÕES PARA A NOSSA VIDA: 
1. Dos passos dados por Jesus para restaurar a comunhão com alguém, 

qual você acha mais difícil de ser aplicado? E por quê?. 
2. Por que é importante mostrar o erro do irmão em particular? Como isso 

afeta o processo de perdão? 
3. Como podemos falar com alguém que está errado, sem sermos 

vingativos?   
4. Como nos sentiríamos caso tivéssemos de confessar nossa culpa e 

admitir nosso erro na presença de Jesus? 
5. Como o estudo de hoje tocou no seu coração? Que decisão você precisa 

tomar em relação ao perdão? 
 

PONTO: Aprendemos que quando alguém comete pecado contra nós, devemos 
repreender (“trazer à luz”) a pessoa em particular.  

 

REFLEXÃO: O alvo de Jesus é que através da repreensão (“trazer à luz”) a 
pessoa se arrependa e seja restaurado. 

 



A Bênção pelo Perdão 

Lição 5 - Jesus nos adverte a sempre perdoar 
 

ABERTURA: 
1. Normalmente, como você lida com desentendimentos ou conflitos? 

2. O que você faria se todas as suas dívidas fossem canceladas? Explique. 
 

PROPÓSITO: Entender as instruções dadas por Jesus e lhe obedecer.                    
Desta maneira lidarmos com quem peca contra nós. 
 

EXAMINANDO AS ESCRITURAS: Mateus 18: 21-35 
1. O que motivou Pedro perguntar para Jesus quantas vezes deveria 

perdoar quem pecasse contra ele? (v. 21) 
2. O que Jesus estava querendo dizer quando falou que devemos perdoar 

setenta vezes sete? (v. 22)  
3. Ao perdoar a enorme dívida do servo, o rei ficou no prejuízo. O que isso 

nos ensina sobre o significado de perdão? (v. 23-27) 
4. Se nos recusarmos a perdoar a alguém, o que nos acontece? (v. 31-34) 
5. Qual o significado do versículo 35? Será que Deus nos perdoa apenas 

quando perdoamos os outros? 
 

APLICAÇÕES PARA A NOSSA VIDA: 
1. Como você reage quando alguém lhe pede perdão pelo mesmo erro 

cometido três ou quatro vezes? Explique sua atitude. 
2. Você tem alguma ferida ou raiva na qual sente que está preso? Como 

você poderia ser liberto desta tortura?  
3. Há alguém que precisa ser liberado de alguma dívida com você?  
4. Como você pode mostrar de modo prático a misericórdia de Deus à 

alguém que o prejudicou? 
5. Qual é o custo de você não perdoar quem precisa do seu perdão? 

 

PONTO: 
1. Não esqueça que a melhor maneira para conseguir perdoar alguém é 

mirar-se no exemplo de Cristo Jesus. 
2. Só em Jesus você encontrará a maneira correta de perdoar, e ainda mais, 

disposição espiritual para fazer o mesmo que Ele fez e nos ensinou. 
 

REFLEXÃO: Perdoar significa cancelar uma dívida. A bênção do perdão é que 
paramos de procurar vingança quando nos lembramos da ofensa que sofremos.  

 
 

 
 

A Bênção pelo Perdão 

Lição 6 – Jesus o defensor dos pecadores 
ABERTURA: 

1. Você já presenciou alguém julgando ou criticando outra pessoa por ter errado? 
Qual foi sua reação? 

2. Você já teve a oportunidade durante a sua vida de defender alguém que estava 
completamente errado? Explique como foi. 
 

PROPÓSITO: Mostrar a compaixão de Jesus por todos nós; culpados pelo pecado. 
 

EXAMINANDO AS ESCRITURAS: João 8: 1-11 
1. O que significa a frase: “apanhar alguém em flagrante adultério”? 
2. Como você acha que a mulher se sentiu ao ser acusada publicamente? Quais 

emoções dominavam os acusadores da mulher? 
3. Por que você acha que os Mestres da Lei e os Fariseus saíram ao invés de 

apedrejar a mulher flagrada em pecado? (v. 7-9) 
4. Como você descreveria a atitude de Jesus em relação à mulher? (v. 10-11) 
5. Você acha que Jesus perdoou o pecado da mulher ao não condená-la? 
6. Por que Jesus disse para aquela mulher que não pecasse mais após tê-la 

perdoado? (v. 11) 
 

APLICAÇÕES PARA A NOSSA VIDA: 
1. Como você se sente quando alguém expõe um pecado ou falha de sua vida 

(publica ou não publicamente)? 
2. De que maneira, o modo como Jesus tratou esta mulher, o ajuda a enfrentar os 

seus pecados? 
3. O que esse relato nos ensina sobre perdoar e aceitar os outros? 
4. O que podemos aprender com o exemplo de Jesus ao julgarmos os outros?  
5. Se você fosse a mulher, como se sentiria ao deixar a presença de Jesus? 
6. Você primeiro olha para seus erros, antes de olhar para os erros dos outros, ou 

não? 
 

PONTO:  
1. A Bíblia nos ensina que há somente um LEGISLADOR E JUIZ. Em TIAGO 4:11-12. 

Este papel de julgar a raça humana não nos compete, Somente Deus, em Jesus, 
fará isto muito bem feito, confie n’Ele. 
 

REFLEXÃO: É muito edificante para nós reconhecer a grande sabedoria de Jesus ao 
defender aquela mulher, mesmo apanhada em flagrante adultério. Um dia, este mesmo 
Jesus, nos defenderá com essa mesma sabedoria e retidão. Ele já nos livrou de todos os 
males causados pelos pecados, portanto, a vitória é certa se você estiver com Ele. 
REFLEXÃO:   Venha então sentir esta LUZ em sua vida; Venha transformar sua vida com 
esta LUZ; Venha ver o mundo numa ótica diferente com esta LUZ; Como pode alguém 
deixar de receber em sua vida esta grandiosa graça dada por Deus? 



A Bênção pelo Perdão 

Lição 7 – A Promessa de Perdão Para os que Confessam 
 

ABERTURA: 

1. Você lembra de uma situação em que tentou esconder um pecado ou um erro?  

Como você se sentiu ao confessar o que fez?  

2. Quando criança, você tinha medo do escuro? Que “monstros” o amedrontavam 

a noite?  
  

PROPÓSITO: Entender corretamente o significado da confissão genuína e sua ligação              

com o perdão. 
  

EXAMINANDO AS ESCRITURAS:  1 João 1:5 – 2:2 

1. O que você pensa quando lê: “Deus é luz; nele não há treva alguma”? (1:5) 

2. Quais são algumas das afirmações falsas que João tenta contradizer nos                    

versículos 6, 8 e 10? O que estas afirmações têm em comum? 

3. O que significa “andar nas trevas”? (1:6) E como podemos “andar na luz”? (1:7) 

4. De acordo com o versículo 8, como algumas pessoas enganam a si mesmas? 

5. Por que João escreveu que não desejava que os cristãos pecassem? (2:1) 

6. O que significa: “Ele é a propiciação pelos nossos pecados”? (2:2) E o que este  

termo importa para você?   

7. O objetivo do cristão é viver sem pecar (2:1). Mas, se falharmos, a que promessa 

podemos nos apegar? (1:9; 2:1-2) 

8. Como podemos experimentar o que Deus está prometendo aqui? 
  

APLICAÇÕES PARA A NOSSA VIDA: 

1. Lendo a afirmação de João: “Jesus é nosso intercessor” (advogado).                             

Que conforto isto lhe transmite?  

2. O que você responderia a quem lhe dissesse: “Vivo como eu quero, pois Deus   

acabará me perdoando mesmo”? 

3. O que você responderia a quem lhe dissesse: “Sou pecador demais para Deus     

me perdoar”? 

4. Em que armadilhas caímos quando negamos o pecado que há em nós?  

5. Quanto tempo demora até você confessar um pecado que cometeu?  
  

PONTO:  Quero chamar-lhe a viver na luz de Jesus Cristo, para que possa obter o perdão 

dado por Ele. Entenda comigo: “o perdão é para todos os que andam na LUZ”. 

  
REFLEXÃO:   Venha então sentir esta LUZ em sua vida; Venha transformar sua vida com 
esta LUZ; Venha ver o mundo numa ótica diferente com esta LUZ; Como pode alguém 
deixar de receber em sua vida esta grandiosa graça dada por Deus? 

A Bênção pelo Perdão 

Lição 8 - A Alegria que vem pela Benção do Perdão 

ABERTURA: 

1. Como você descreve uma pessoa feliz?  
2. Qual é o seu cântico preferido quando você quer demonstrar sua 

gratidão a Deus? 

PROPÓSITO: Aprender a expressar nossa alegria pelo perdão gracioso que 
recebemos de Deus. 

EXAMINANDO AS ESCRITURAS:  Salmos 32 
1. Onde está a fonte de bênção e alegria de Davi neste Salmo? 
2. O que o salmista quis dizer com a frase: “e em quem não há hipocrisia”? 

(v.2) 
3. O que acontece em nosso interior, quando nós nos recusamos confessar 

tudo a Deus? (v. 3-4) 
4. Por que você acha que Davi demorou tanto tempo para admitir e 

confessar seu pecado? O que aconteceu quando finalmente o fez? (v.5)  
5. De acordo com o versículo 5, o que é necessário para recebermos o 

perdão de Deus? 
6. Davi fez três declarações sobre Deus no versículo 7. Pense e descreva 

como Deus satisfez você em uma destas maneiras recentemente. 
7. O que Davi quer transmitir com a advertência feita no versículo 9? 

 

APLICAÇÕES PARA A NOSSA VIDA: 

1. Quais são as consequências de esconder ou negar os nossos pecados? 
2. Como você descreveria sua reação ao perdão oferecido por Deus?  
3. Como o estudo deste Salmo ampliará e intensificará sua reação ao 

perdão generoso de Deus? 
4. De que modo o perdão que você recebeu de Deus reflete nos seus 

relacionamentos? 
5. Explique como este Salmo ajuda-o a ver Deus de maneira diferente de 

antes?  
6. De que maneira esta série de lições ajudou você a entender e aplicar em 

sua vida o perdão?  
 

PONTO:  Deus está esperando e está pronto a perdoar qualquer um que lhe peça 
perdão. Pare de sofrer com a culpa do pecado, confesse-o hoje mesmo a Deus e 
receba a mesma alegria que Davi recebeu. 



 
 
 
 
 


