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Quebra-gelo (5 min)
Peça que todos recitem a oração do pai nosso.

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 6.9-15

Tempo de Compartilhar a Palavra 
 Que oração magnífi ca! Você sabia que a oração mais poderosa 
é a oração de arrependimento? É exatamente isto que nos distingue 
com cristãos. Todos somos pecadores, todavia, alguns são arrependidos 
e outros não.
 O mundo oferece a tentação de que não precisamos pedir 
perdão, seja a Deus ou às pessoas de nossa vida. Mas sabemos que 
precisamos, sim , pedir perdão e precisamos perdoar, justamente 
como o Senhor já perdoou nossas dividas anteriores.
 Somos pecadores originais, nascemos e herdamos o pecado. A 
única forma de nos livrarmos desta sentença de morte é ir diretamente 
ao Senhor, e pedir-lhe perdão. Você já fez esta oração pedindo perdão 
pelo seu pecado original? É verdade que isso é mais fácil falar do que
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fazer, mas também é verdade que esta é a vontade do Senhor.
 Jesus não pede para que você se esforce em perdoar, ele 
apenas pede que façamos como ele fez. Como um cristão nascido de 
novo, você tem vivido uma vida de quebrantamento e de liberação de 
perdão para as pessoas da sua vida? Perdão é o caminho certo para 
solução e para paz, não existem atalhos. Perdoe como Jesus, perdoe 
para receber perdão.

Refl exão
1. Você se sente perdoado por Deus? Por que?
2. Você tem liberado perdão para as pessoas que fazem parte da sua 

vida?
3. Qual a importância do perdão para a nossa vida?

Orando uns pelos outros (10 min)
Em duplas, compartilhar as necessidades de oração e pedir que Deus 
ajude cada um a ter um coração perdoador.

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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