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O desafio
de perdoar
Quebra-gelo
O que é perdão para você?

Tempo de cantar
Utilize os hinos sugeridos ou outros de sua preferência.

Leitura Bíblica
Mateus 18.23-35

Tempo de Compartilhar a Palavra 
 Você já percebeu como é frequente que pessoas extremamente 
corretas em sua maneira de viver sejam impacientes e, por vezes, até 
implacáveis frente aos erros dos outros?
 A verdade é que cada pessoa possui uma espécie de código 
particular de conduta, onde certas falhas são consideradas “aceitáveis” 
e outras são “inadmissíveis”. O problema é que, quando julgamos as 
pessoas usando como base este código próprio de conduta, corremos 
o risco de nos tornar pessoas frias e com cada vez menos capacidade 
de perdoar.
 Nesta narrativa, na qual o Reino dos céus é comparado a um 
reino qualquer, é possível identificar três diferentes personagens e 
suas maneiras de agir, dentre as quais apenas uma é aceitável pela 
perspectiva cristã.
 É possível observar que há um rei que deseja acertar contas 
com quem lhe deve e começa perdoando uma enorme dívida, sensível 
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sobretudo à súplica de um servo. No entanto, este mesmo servo não 
entende a misericórdia com a qual fora presenteado e penaliza seu 
conservo com a prisão, até que lhe pagasse o que era devido.
 Quem se nega a perdoar demonstra se insensível ao perdão 
que recebeu do próprio Senhor. Ele mesmo ensina que devemos 
perdoar, ainda que isso nos cause sensação de perda.

Reflexão
1. Qual a sua opinião sobre o código de conduta que a autora da 

meditação expõe?
2. Na parábola contada por Jesus, ele apresenta três personagens. 

Com qual deles você mais se identifica?
3. Em relação ao perdão, qual tem sido o seu maior desafio?

Tempo de Orar
Em pequenos grupos, compartilhe e as necessidades de oração 
interceda para que cada um tenha disposição para perdoar quem o 
magoou.

Tempo de Multiplicar 
Orar pelas pessoas no Cartão Alvo de Oração.

Tempo de Orar
Informar a Agenda da Igreja. Você encontra em pibsaoluis.org.br.
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