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ADORAÇÃO

O Senhor Jesus morreu por nossos pecados
para reconciliar-nos com o Pai. Romanos 5:11.
Nosso coração deve encher-se de alegria ao
pensar que nosso Senhor morreu para que
recebêssemos o perdão pelos nossos pecados,
até daqueles que teríamos vergonha em
mencioná-los.
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Renova-me

COMUNHÃO Se Jesus fez tal obra por nós, não deveríamos perdoar uns aos
outros?
Não deveríamos aceitar as pessoas como elas são?
O que você acha?

DISCIPULADO

Podemos retirar do texto algumas lições:


Texto
Mateus
18:23-35




Aquele que não perdoa é egoísta, porque recebe o perdão de Deus,
porém não está disposto a perdoar.
Aquele que não perdoa exige dos demais uma perfeição que ele
mesmo não tem.
Aquele que não perdoa será julgado por Deus, com a mesma vara
com a qual está medindo aos demais.

Quem não consegue perdoar tem desejo de fazer justiça com as próprias mãos; possui uma angústia profunda; tem sérias
dificuldades para orar e apresenta espírito e atitudes de irritação.
1.
a)
b)
c)

As conseqüências de não perdoar são:
Não recebem o perdão de Deus – Lucas 6:37
Dá lugar ao Diabo – Efésios 4:26-27
Há impossibilidade de participar da Ceia do Senhor devido a sua situação espiritual

2. Quando sabemos que um irmão tem algo contra o outro devemos fazer o possível (dentro das nossas possibilidades)
para que haja paz entre eles.
É nossa responsabilidade orar pelos que vivem em amargura e falta de perdão . I João 5:16.
3. E quando o irmão tem algo contra mim. O que devo fazer? Mateus 5:23-24
Devemos ir a ele – Ainda que não tenhamos feito nada, não podemo s deixar o irmão sofrendo com amargura ou
ressentimento. Devemos dizer-lhe que o notamos diferente, e, esgotar todos os recursos para resolver nossa situação com
esta pessoa e conseguir estar em paz com ela.
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4.
a)
b)
c)

O que devo fazer para conseguir perdoar?
Reconhecer nosso pecado diante de Deus.
Pedir a Deus que nos ajude a perdoar com o Seu Amor.
Falar com a pessoa com toda a franqueza, com espírito humilde e reconciliador.

Conclusão: Devemos perdoar, pois já fomos perdoados lá no calvário, quando Jesus morreu por nós.
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MISSÕES

Você conhece alguém que esteja ressentido com você?
Não importa o motivo, não importa quem magoou quem.
Ore, peça a Deus que transforme o seu coração e também o coração da pessoa
ressentida e .....
Vá a ele, em nome de Jesus.

SERVIÇO

Se a pessoa ressentida estiver precisando de ajuda, dentro de suas
possibilidades, o ajude.

FACILITADOR
Incentive os membros do seu Pequeno
Grupo a ler estes textos durante a
semana, se possível, ler todo o capítulo
para uma melhor compreensão, pois
são referente ao próximo estudo.

Leitura bíblica da semana para o
próximo estudo:
“Encurvados”
Segunda: Lucas 13: 10 a 17
Terça:
Mateus 6: 24 a 34
Quarta: Números 13: 25 a 33
Quinta: Números 14: 6 a 9
Sexta:
Lucas 22: 54 a 62
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