
                   

NOME: ......................................................................                                   PR EDINHO MARIANO  
DATA: 01/12/2019                                                                                                                 AULA 7 
                                            

CURA E PERDÃO = RESTAURAÇÃO 

Jr 2:13; Sl 19:7 

CARACTERÍSTICAS DE UMA PESSOA SAUDÁVEL 
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Uma alma curada nos dá a oportunidade de sermos livres para ser quem realmente somos, para 

amar e receber amor, e para vivermos todo o projeto de Deus para nós. 

O Processo de Restauração da Alma 
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O PERDÃO 

A ofensa e seus perigos 

É muito interessante olhar a história da humanidade através do prisma da ofensa. 

Nossa história está repleta de ofensas desde o seu início. A ofensa é uma poderosa arma de 

Satanás para destruição da raça humana. Por causa dela, muitas guerras já foram travadas, muitas 

vidas já se perderam, e esse ciclo pode continuar a se repetir. O que vemos claramente é que se 

não houver uma intervenção divina no processo de perdão e reconciliação, podemos passar o resto 

da vida ofendidos e consequentemente odiando o ofensor. 

Em algum momento nós seremos ofendidos e teremos que lidar com as dores de uma ofensa. 
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Todo relacionamento é potencialmente uma fonte de ofensa, não podemos dizer quando vai 

acontecer em que momento seremos ofendidos, ou em que momento seremos ofensores. 

Quando partimos para a opção de alimentar a ofensa, permitimos que satanás plante uma semente 

em nosso coração, e se não a arrancamos através do perdão, passamos a cultivá-la dentro de nós 

e em pouco tempo ela dará o seu fruto. Esse é o maior perigo da ofensa, suas raízes podem se 

tornar profundas e seus frutos venenosos. 

A ofensa é uma prisão - Pv 18:19 / Mt 18:23-25 
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A decisão de perdoar - Mt 6:14-15 / Ef 4:31-32 
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AVALIAÇÃO 

- Orientações gerais para todas as matérias 
- Limite de 2 faltas. Mais de 2 faltas está reprovado.    
- Se o aluno faltar por motivo de escala de ministério no horário do SENIB a falta será abonada, com o limite de uma falta por este 
motivo, por rodada. 
- Em caso de falta no dia da avaliação, o aluno deverá entrar em contato com a secretaria logo na semana seguinte para marcar 
dia e hora da segunda chamada. Média para aprovação no SENIB: 6,0 
 
Orientações específicas para esta matéria 

• Valor do teste desta matéria: 8,0            

• Apostilas preenchidas: 2,0                      

 

      


