Pr. OSMAR NORONHA
Versículo da Semana
Então Pedro, aproximando-se dele, disse:
Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e

Semana de 16 a 22 de outubro de 2017
QUEBRA-GELO: Pergunte para os membros de seu GF:
O que você entende quando falamos em Multiplicação?

eu lhe perdoarei? Até sete? Jesus lhe disse: Não te digo que

até sete; mas, até setenta vezes sete”. Mateus 18: 21-22.

O poder do perdão!
Você sabe o que significa perdão? Pelo
dicionário a palavra perdão significa: “ação de se
livrar de uma culpa, de uma ofensa, de uma dívida;
indulto”. O perdão é tão poderoso que ele realiza
cura onde a mágoa gerou doença. Ele reconcilia o
que foi afastado, traz alegria onde havia tristeza.
Perdoar é uma atitude saudável principalmente
para quem libera ela. Praticar o perdão é também um
exercício de humildade, pois é necessário
transcendermos o nosso próprio orgulho, que a todo
momento tenta nos convencer de que perdoar é um
ato de fraqueza.
Assim, hoje em nosso GF vamos compartilhar 4
consequências que a falta de perdão traz:
1ª) Em Mateus 5:23-24 diz: Deixa ali diante do
altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com
teu irmão e, depois, vem e apresenta a tua oferta.
Concilia-te depressa com o teu adversário,
enquanto estás no caminho com ele, para que não
aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o
juiz te entregue ao oficial, e te encerrem na prisão”.

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”.

Veja que quando a amargura faz parte da vida de
uma pessoa isso traz perturbação a ela. Por isso,
quando essa pessoa decide não perdoar ela contamina
todos a sua volta.
3ª) Em Salmos 103:3 diz: “Ele é o que
perdoa todas as tuas iniqüidades, que sara
todas as tuas enfermidades”.
Quando a pessoa não perdoa ela é diagnosticadas
com doenças misteriosas e outras enfermidades.
Assim, a falta de perdão gera em nós doenças e nos
impede de sermos curados.
4ª)

Em

Mateus

6:14-15

diz:

“Porque,

se

perdoardes aos homens as suas ofensas, também
vosso Pai celestial vos perdoará a vós; Se, porém, não
perdoardes aos homens as suas ofensas, também
vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas”.

Jesus deixou bem claro nas Escrituras que se nós
Perceba que Deus não aceita ofertas de louvor, não perdoarmos o nosso próximo, Ele também não
oração com o coração ressentido. Assim, nos perdoará.
aprendemos que a primeira consequência da falta de CONCLUSÃO: Perdoar é preciso. Não deixe a
perdão é que essa falta causa resistência a nossa mágoa entrar em sua vida, quando na verdade você
possui a ferramenta essencial para ela não fazer parte
adoração.
de você. Nunca é tarde para perdoar. Seja um
2ª) Em Hebreus 12: 14-15 diz: Segui a paz
perdoador.
com todos, e a santificação, sem a qual
Agora que você sabe o quão poderoso é o
ninguém verá o Senhor;
perdão, escolha perdoar.
PARA REFLETIR: 1) Em sua opinião, por que temos tanta dificuldade em perdoar o nosso próximo?
2) Você gostaria de compartilhar alguma experiência que viveu através do perdão?
Nome completo do líder: ________________________________________________________________________________
Data da reunião: _____/_____/_____ Nome do GF: _____________________________ Rede:_______________________
Presenças:
Nº de membros da igreja: ______________ Nº de convidados: __________ Nº de crianças presentes até 05 anos: ________
Nº total de pessoas presentes em sua reunião de GF: ______________
Há líder em treinamento no GF? ( ) Sim ( ) Não

O líder quer uma ligação do Pastor esta semana? ( ) Sim ( ) Não

