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PERDÃO 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 “Perdoar é abrir mão da esperança de que o passado poderia ter sido diferente.”    
Oprah Winfrey 

 
ASPECTOS DO PERDÃO 
 
1. Tomar a __________________ correta para a ofensa. Pergunte:  O que Deus quer me ensinar através 

desta circunstância? . Me traz experiência para me tornar mais ______________. Rom.8.28. 
 
2. Perdão vê o ofensor em algumas situações, como um ___________________ na mão de Deus (2 Sm 
16:11 / Lc 23:34) 
 
3. Reconhecer que a vingança não é _________________ nosso (Rm 12:17-21) 
 
4. Discernir que o ofensor – aquela pessoa, também precisa se________________ à imagem de Cristo. 
 
5. Perdoar é ______________ com Deus na obra dEle na vida do ofensor. (Cl 3:13) 
 
6. Perdão nos traz ------------------------------ Mat.6.12 
 
 

CONSEQÜÊNCIAS DA AMARGURA 
 
Complete: Hb 12:15 (NVI) “Que nenhuma raiz de ______________________________________ e cause 
________________” 

 
1. Consequências __________________ (Sl 32:3;  Pv 15:30;  Pv 17:22;  Pv 14:30;  Pv 12:4) 

 Desequilíbrio hormonal, pressão alta, gastrite, etc. 

 Perde o sorriso, perde o sono, cansaço físico. 

 A saúde dos ossos 
 

2. Conseqüências ____________________ 

 Incapacidade de amar a Deus (1 Jo 4:20-21) 

 Dúvidas da salvação 

 Obstáculo ao crescimento dos outros (Hb 10:24) 
 

3. Conseqüências _____________________ 

 Depressão 

 Foco emocional errado 
 

Fl 4:8 – Esta passagem diz que tipo de filme que deve ser permitido passar na minha mente. Lc 
6:46 
Rm 12:2 - A única maneira de tirar maus pensamentos é colocar bons pensamentos. 
O segredo para eu não ser igual à pessoa que me magoou?  Focalizar em ____________! 

 
MUITAS VEZES O SOFRIMENTO E A PARALIZAÇAO DA VIDA DE UMA PESSOA , PODE SER 
RESULTADO DA FALTA DE PERDÃO. 
 
COMO DESENVOLVER UM ESPÍRITO PERDOADOR:  
 

(complete: “sofrimento” / “trabalhando” / “benefício” / “qualidade” / “normal” / “ofendeu” / “ofensa” / “minha”) 
 
1. Reconhecer que Deus está ____________________ através da ação de quem ____________ 
2. Agradecer a Deus pelo ____________________ que virá em nossa vida pela _____________ 
3. Descobrir a ____________________ que Deus quer colocar na __________ vida (ver “Bem-

aventuranças” Mt 5:3-11) 
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4. Esperar _____________________ como uma parte __________ da vida cristã (Ver 2 Tm 3:12) 
5. Decidir obedecer. Rm. 12:9-21 
 
TAREFA  
1:  Colocando em prática: 
Se há pendências com alguém referente a ofensas, amargura e outros....; procure esta pessoa o quanto 

antes e pratique o que você aprendeu.... “Peça perdão e/ou libere perdão”.  
 
2.RESPONDA:  
 

1) O que é perdão? 
______________________________________________________________________________ 
 

2) O que fazer ao sermos ofendidos? (Lm 3:30 e Cl 3:13) 
______________________________________________________________________________ 
 

3) O que acontece se não perdoarmos? (Mt 6:15 e Mc 11:26) 
______________________________________________________________________________ 
 

4) Qual o prejuízo em nossas vidas de não liberar perdão? (Hb 12:15) 
______________________________________________________________________________ 
 

5) Porque perdoar deve ser prioridade em nossas vidas? (Mt 5:23-24 e 1 Jo 3:22-23) 
______________________________________________________________________________ 
 

6) Até quantas vezes devemos perdoar nosso irmão? (Mt 18:22)  
______________________________________________________________________________ 
 

7) Como devemos agir após perdoarmos alguém? (Hb 8:12) 
______________________________________________________________________________ 
 

8) Leia Mt 18:32-35 e extraia o princípio sobre misericórdia e perdão: 
______________________________________________________________________________ 
 

9) Em Tg 2:13 aprendemos que a misericórdia triunfa sobre o ____________________.  
 

10) O perdão é: 
  (         ) um sentimento 
  (         ) uma escolha 
  (         ) geralmente uma vontade que vem na hora 
  (         ) é uma emoção controlada pelo “velho homem” 
  (         ) Nenhuma das alternativas 
 

11) Porque devo decidir perdoar? 
  (        ) desejo ser íntegro 
  (        ) desejo ficar livre da amargura e rancor 
  (        ) é uma ordem de Deus 
  (        ) porque Cristo me perdoou e me perdoa 
  (        ) todas alternativas estão corretas 

  

 
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             
4 Tarefas 0,50 cada: 2,0 

 


