
 
        Roteiro para as células a partir de 01 março 2020 

Tema:      Perdão    - Mt 18:21-35 
                                                             

 

Introdução: Pedro quis saber de Jesus sobre o perdão. 

- A instrução normal, seria perdoar uma pessoa até sete vezes no dia -  [Lc 17:4] 

- Então Jesus abre uma parábola e esclarece o padrão do perdão que devemos viver. 

 

O homem desta parábola foi agraciado em receber o perdão de uma dívida 

impagável, ele ficou livre, o perdão o inocentou e ele pode recomeçar a sua vida 

sem culpa. 

- Entretanto, no seu caminho havia gente que precisava do seu perdão.  

  

Vejamos o que Jesus começa dizendo nessa parábola: 

“O reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que chamou os seus servos para 

uma prestação de contas” – (Mt 18:23). 

- A prestação contas para aquele que recebe o perdão e não perdoa será rigorosa. 

 “O perdão a ser dado deve ser no padrão do perdão recebido”:  

“Perdoa as nossas dívidas, da forma como perdoamos aos nossos ofensores”. 

 

Mas, esse homem não quis perdoar o outro -  (Mt 18:29-30). 

- Mas, quando não perdoo, eu prejudico a mim e ao outro. 

- Há muitas pessoas  travadas no nosso meio, pela falta do perdão. 

- Jesus foi claro quando disse: “Se vocês não perdoarem, o vosso Pai que está nos céus, 

também  não perdoará as vossas ofensas”  - [Mc 11:26]. 

  

 “Sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso” – [Lc 6:36]. 

- Deus considera tanto isso, ao ponto de preferir que entre eu fazer algo para Ele, ou 

perdoar alguém, lhe é preferível que eu perdoe - [Mt 9:13]. 

“...Se alguém tiver queixa contra outro; assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós 

também” – [Cl 3:13]. 

- Esse homem, que tinha alcançado a sua libertação e que agora poderia começar um 

momento novo na sua vida, prosperar, ser feliz, comprometeu, no entanto, o seu sucesso 

pelo fato de não ter reproduzido o perdão. 

- Uma pessoa que deixa de perdoar, se torna amarga. 

- “A amargura me priva da graça”- Hb 12:15. 

- A amargura tem um efeito contaminador, pois a pessoa amargurada acaba destilando 

isso em seus relacionamentos e o corpo de Cristo é ferido. 

- Jesus simplificou a forma de podermos perdoar: “Quando você estiver orando, e se 

lembrar de alguma pendência com alguém, perdoe” - [Mc 11:25]. 

 



Aquele homem foi perdoado de uma conta de “milhões de denários” e o seu 

devedor lhe devia apenas “cem denários”. 

- Na havia nenhuma moeda capaz de quitar a conta do nosso pecado, então Deus teve 

que dar o Seu filho em sacrifício para estabelecer o perdão. 

- Nunca teremos que perdoar na mesma proporção, do que Ele nos perdoou. 

- Desta forma, nos tornamos culpados quando  decidimos viver magoados com alguém. 

- Quando deixamos de perdoar, demonstramos uma atitude de soberba, como se 

fossemos melhores que Deus. 

Textos Bíblicos 
  

                                                             

Mateus 18:21-35 

21  Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu 

irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até sete? 

22  Jesus lhe disse: Não te digo que até sete; mas, até setenta vezes sete. 

23  Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com 

os seus servos; 

24  E, começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia dez mil talentos; 

25  E, não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, e sua mulher e seus 

filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. 

26  Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, sê generoso 

para comigo, e tudo te pagarei. 

27  Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe 

a dívida. 

28  Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia cem 

dinheiros, e, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. 

29  Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Sê 

generoso para comigo, e tudo te pagarei. 

30  Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. 

31  Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito, e foram 

declarar ao seu senhor tudo o que se passara. 

32  Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-

te toda aquela dívida, porque me suplicaste. 

33  Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também 

tive misericórdia de ti? 

34  E, indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o 

que devia. 

35  Assim vos fará, também, meu Pai celestial, se do coração não perdoardes, cada um a 

seu irmão, as suas ofensas. 

Hebreus 12:15. 

Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de 

amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. 


