


Sede uns para com os outros 

benignos, compassivos, 

perdoando-vos uns aos outros, 

como também Deus, em Cristo, 

vos perdoou.  

      Ef 4.32 

 

 



“A falta de misericórdia é o 

veneno que bebemos esperando 

que os outros morram.” 

 



12  E perdoa-nos as nossas dívidas, 

assim como nós temos perdoado aos 

nossos devedores 14  Porque, se 

perdoardes aos homens as suas 

ofensas, também vosso Pai celeste 

vos perdoará; 15  se, porém, não 

perdoardes aos homens as suas 

ofensas, tampouco vosso Pai vos 

perdoará as vossas ofensas.  
     Mt 6.12, 14-15 

 



Refletimos a verdadeira 

espiritualidade e maturidade, ao 

manifestarmos  

três marcas genuínas de um 

filho de Deus.  

 



1ª Marca:  
 

A sincera e consciente aceitação 

da minha pecaminosidade me leva 

a dar o devido valor ao perdão de 

Deus para comigo. 

 



Fiel é a palavra e digna de toda 

aceitação: que Cristo Jesus veio ao 

mundo para salvar os pecadores, 

dos quais eu sou o principal.  

     1 Tm 1.15 

 

 



8 Se dissermos que não temos 

pecado nenhum, a nós mesmos 

nos enganamos, e a verdade não 

está em nós. 10  Se dissermos que 

não temos cometido pecado, 

fazemo-lo mentiroso, e a sua 

palavra não está em nós.     I Jo 1 

 



16  Mas, por esta mesma razão, me 

foi concedida misericórdia, para 

que, em mim, o principal, 

evidenciasse Jesus Cristo a sua 

completa longanimidade, e servisse 

eu de modelo a quantos hão de crer 

nele para a vida eterna.17  Assim, ao 

rei eterno, imortal, invisível, Deus 

único, honra e glória pelos séculos 

dos séculos. Amém!        1 Tm 1 

 



“Remova a realidade do pecado e 

você exclui a possibilidade de 

arrependimento. Anule a doutrina da 

depravação humana e você invalida 

o plano de salvação. Apague a 

noção da culpa pessoal e você 

elimina a necessidade de um 

salvador.”- John MacArthur 



2ª Marca:  

 

A compreensão clara do perdão de 

Deus é o fundamento e a motivação 

para o meu perdão. 

 



Suportai-vos uns aos outros, 

perdoai-vos mutuamente, caso 

alguém tenha motivo de queixa 

contra outrem. Assim como o 

Senhor vos perdoou, assim 

também perdoai vós.  

      Cl 3.13 

 

 



Deus é perdoador 

 

Tu és bondoso e perdoador, 

Senhor, rico em graça para com 

todos os que te invocam.  

      Sl 86.5  

 



Deus perdoa qualquer pecado 

 

Ele é quem perdoa todas as tuas 

iniquidades; quem sara todas as 

tuas enfermidades  

     Sl 103.2  

 



Deus perdoa por causa do Sua 

misericórdia e não pelo nosso 

merecimento 



6 Porque Cristo, quando nós ainda 

éramos fracos, morreu a seu tempo 

pelos ímpios.7  Dificilmente, alguém 

morreria por um justo; pois poderá 

ser que pelo bom alguém se anime a 

morrer. 8  Mas Deus prova o seu 

próprio amor para conosco pelo fato 

de ter Cristo morrido por nós, sendo 

nós ainda pecadores.  

        Rm 5  

 



O perdão de Deus é integral 

 

Agora, pois, já nenhuma condenação 

há para os que estão em Cristo Jesus. 

       Rm 8.1  

 



Quando nos perdoa, Deus não nos 

trata mais conforme nosso pecado. 

 

Eu, eu mesmo, sou o que apago as 

tuas transgressões por amor de 

mim e dos teus pecados não me 

lembro.      Is 43.25 

 



Deus nunca nega o perdão quando 

nossos pecados são confessados 

 

Se confessarmos os nossos 

pecados, ele é fiel e justo para nos 

perdoar os pecados e nos purificar 

de toda injustiça.    

      1 Jo 1.9  

 



3ª Marca:  

 

Quando perdoo revelo que fui 

perdoado por Deus e reconheço que 

o perdão diz respeito à graça, e não 

à justiça. 

 



O que o Perdão não significa 

• Fingir que o mal não foi cometido 

• Aprovar ou ignorar o pecado do outro  

• Apenas um sentimento 

• Fazer de conta que não ficou magoado 

• Deixar de agir quando houver rebeldia 

• Que a reconciliação total seja possível sem 

mais nenhum passo 

• Anular todas as consequências negativas do 

pecado 

• Esquecer 

• Paz a qualquer custo 

 



Perdoar é.... 



23  Por isso, o Reino dos céus é como um 

rei que desejava acertar contas com seus 

servos. 24  Quando começou o acerto, foi 

trazido à sua presença um que lhe devia 

uma enorme quantidade de prata. 25  

Como não tinha condições de pagar, o 

senhor ordenou que ele, sua mulher, seus 

filhos e tudo o que ele possuía fossem 

vendidos para pagar a dívida. 26  O servo 

prostrou-se diante dele e lhe implorou: 

Tem paciência comigo, e eu te pagarei 

tudo.      Mt 18 



27 O senhor daquele servo teve 

compaixão dele, cancelou a dívida 

e o deixou ir.  

      Mt 18 

 



28  Mas quando aquele servo saiu, 

encontrou um de seus conservos, que 

lhe devia cem denários, agarrou-o e 

começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-

me o que me deve! 29  Então o seu 

conservo caiu de joelhos e implorou-

lhe: Tenha paciência comigo, e eu lhe 

pagarei. 30  Mas ele não quis. Antes, 

saiu e mandou lançá-lo na prisão, até 

que pagasse a dívida.    Mt 18 

 



31 Servo mau cancelei toda a sua 

dívida porque você me implorou. 

33  Você não devia ter tido 

misericórdia do seu conservo 

como eu tive de você? 34  Irado, 

seu senhor entregou-o aos 

torturadores, até que pagasse 

tudo o que devia.   Mt 18 

 



“Assim também lhes fará meu Pai 

celestial, se cada um de vocês não 

perdoar a seu irmão.”  

      Mt 18.35  

 



7 De modo que deveis, pelo 

contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, 

para que não seja o mesmo 

consumido por excessiva tristeza.   

8  Pelo que vos rogo que confirmeis 

para com ele o vosso amor.  

      2 Cor 2 

 



25 E, quando estiverdes orando, 

se tendes alguma coisa contra 

alguém, perdoai, para que vosso 

pai celestial vos perdoe as 

vossas ofensas. 26  mas, se não 

perdoardes, também vosso pai 

celestial não vos perdoará as 

vossas ofensas.    Mc 11  

 



Sl 32 

3  Enquanto escondi os meus pecados, o 

meu corpo definhava de tanto gemer. 

4  Pois de dia e de noite a tua mão pesava 

sobre mim; minha força foi se esgotando 

como em tempo de seca. 

10 Muitas são as dores dos ímpios, mas a 

bondade do Senhor protege quem nele 

confia. 

 



10  A quem perdoais alguma coisa, 

também eu perdoo; porque, de fato, 

o que tenho perdoado (se alguma 

coisa tenho perdoado), por causa 

de vós o fiz na presença de Cristo; 

11  para que Satanás não alcance 

vantagem sobre nós, pois não lhe 

ignoramos os desígnios.  

      2 Co 2 

 



Conclusão: 

 



“Bem-aventurados os 

misericordiosos, pois obterão 

misericórdia.”  

     Mt 5.7 

 



Pecadores que foram perdoados abrem 

mão do seu direito de acertar as 

contas. Entregam o julgamento nas 

mãos do reto e supremo Juiz. 

 

Pecadores que foram perdoados 

reavaliam seus sentimentos em relação 

aos outros e abandonam a amargura. 



 Pecadores que foram perdoados 

admitem que perdoar não é uma 

opção. 

  

 Pecadores que foram perdoados 

reconhecem que o verdadeiro 

perdão depende da graça de 

Deus. 




