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O Poder Terapêutico 
do Perdão
Quebra-gelo (5 min)
Você já foi perdoado e também liberou perdão? Como se sentiu?

Tempo de orar (5 min)
Orar pelo encontro, pelas pessoas presentes e pelo compartilhamento 
da Palavra.

Tempo de cantar (5 min)
Utilize os hinos sugeridos ou outros de sua preferência.

Leitura Bíblica
Mateus 18: 21-35

Tempo de Compartilhar a Palavra (25 min) 
 A mágoa adoece. Fibromialgia, distúrbios na tireoide, problemas 
gástricos e até mesmo o câncer podem resultar da amargura. 
 Uma das resistências ao perdão é o conceito de que perdoar 
é bom para o ofensor e ruim para quem perdoa. Esse conceito é 
absurdamente falso. Perdoar é necessário porque faz bem para quem 
perdoa. Obviamente, a motivação primeira deve ser o fato de que a 
mágoa é um pecado que afeta sua relação com Deus. Mas pensemos 
na perspectiva de Deus. Ele deseja que perdoemos porque nos ama e 
quer que vivamos livres do mal que a mágoa pode nos causar.
 Cultivar o rancor é como carregar diariamente um cilindro de 
gás tóxico nas costas conectado a uma máscara inaladora presa ao 
seu rosto. Seu plano é usar o cilindro para desferir um golpe fatal na
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pessoa que o magoou, como vingança. O problema é que o gás 
contaminado está adoecendo você, e, quando menos perceber, você 
terá morrido intoxicado.
 Deus olha para essa cena, se compadece e diz: “Filho, perdoe 
mais uma vez. Você está morrendo e eu o amo. Sua dor também é 
minha dor. Mas assim como eu o perdoei, você pode e deve perdoar e 
viver. Você não está carregando mágoa contra ninguém. Você carrega 
mágoa contra si mesmo. Jogue fora esse cilindro de gás tóxico e beba 
da minha desintoxicante graça e seja curado.”

Reflexão
1. Você acha que o ato de perdoar está ligado à obra de Cristo na 

cruz? Por quê?
2. Você concorda que quando liberamos perdão, por mais difícil que 

seja, não é mais um peso para nós quando lembramos? 
3. O amor é o oxigênio do Reino de Deus. Reflita: será que neste 

momento você precisa jogar fora o cilindro de gás tóxico para ser 
curado com o poder terapêutico do perdão? 

Tempo de Orar (10 min)
Em trios, compartilhar as necessidades de oração e pedir a Deus que 
os ajude a liberar perdão em seus relacionamentos.

Tempo de Multiplicar (5 min) 
Orar pelas pessoas no Cartão Alvo de Oração.

Tempo da Igreja (5 min)
Acompanhe na próxima página nossa agenda. você também encontra 
em nossas redes sociais e nosso site.
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