
  

 

 

PERDOAI-VOS UNS AOS OUTROS! 
 

Leitura: Mateus 18:23-35 

Introdução: Gostaríamos de falar 

hoje sobre a importância do perdão, perdão 

também faz parte dos mandamentos 

recíprocos e deve ser praticado de uns para 

com outros. Por que devemos e 

precisamos perdoar? 

 

1. Primeiro: Porque a nossa dívida 

para com Deus era infinitamente maior do 

que a dívida de alguém para conosco. O 

homem que devia ao rei representa cada um 

de nós diante de Deus. A dívida dele era 

altíssima, totalmente impagável. Baseado 

no salário-mínimo da época, aquele homem 

levaria mais de 1.000 anos trabalhando 

todos os dias sem receber nada, para 

conseguir pagar aquela dívida. Essa é 

figuradamente, a nossa dívida para com 

Deus. Mas Ele nos perdoou por causa do 

Seu grande amor para conosco. 

 

2. Segundo: Porque o perdão é 

fruto da compaixão divina; e a não 

liberação dele, é fruto de um coração 

endurecido. O rei foi movido por íntima 

compaixão e por isso perdoou a dívida. O 

perdoado, porém, simplesmente não quis 

perdoar igualmente a seu próximo. Um teve 

compaixão, o outro endureceu seu coração 

e não quis fazer o mesmo. Quando somos 

perdoados por Deus, mas não queremos 

perdoar aos outros, estamos demonstrando a 

mesma ausência de compaixão divina em 

nossos relacionamentos. 

 

3. Terceiro: Porque não podemos 

fazer do nosso coração uma prisão. O rei 

soltou e mandou embora seu devedor, 

perdoando-lhe a dívida. Este saiu e mandou 

prender a quem lhe devia. Um solta e o 

outro prende. Quando perdoamos liberamos 

as pessoas que estavam aprisionadas em 

nossos sentimentos; quando não, 

continuamos sofrendo a cada dia as 

lembranças amargas da ferida sofrida. A 

ausência do perdão transforma o nosso 

coração num verdadeiro cárcere,  

 

 

 

acumulando pessoas, fatos e sentimentos 

amargos. Mas quando perdoamos, abrimos 

a cela do nosso interior, liberamos as 

pessoas e ficamos livres. O perdão promove 

em primeiro lugar, a nossa própria 

libertação. 

 

4. Quarto: Porque o perdão só 

depende de nós e é incondicional. O rei que 

perdoou a dívida era livre para não 

depender da atitude do outro. Ele perdoou 

porque quis perdoar e não porque o outro 

tivesse feito algo por merecer. Seu perdão 

foi incondicional e só dependia dele 

mesmo. No outro caso, o segundo devedor 

foi lançado na prisão “até que saldasse a 

dívida”. Nesse caso, a liberação dessa vida 

dependia de seus feitos: o pagamento da 

dívida. 

 

5. Quinto: Porque o perdão nos 

livra dos atormentadores – “E, indignando-

se, o seu senhor o entregou aos verdugos, 

até que lhe pagasse toda a dívida.” (Vers. 

34). 

Quando os servos do rei lhe 

contaram da atitude não perdoadora daquele 

a quem o rei havia liberado, todos 

entristeceram-se muito, e logo foi ordenado 

que aquele homem fosse entregue aos 

verdugos (atormentadores) até que pagasse 

toda a dívida. Vemos então, que a entrega 

aos verdugos não se deu pela dívida em si, 

porque esta já estava perdoada, mas pela 

atitude não perdoadora que teve. 

 

CONCLUSÃO: Aquele que não 

perdoa vive em grandes conflitos internos. 

Os atormentadores da alma se posicionam 

para agravar o sentimento de culpa, de 

mágoa, de revolta, de indignação, de 

vergonha, de inquietação, aflição, 

desespero, medo, tristeza etc. Mas os que 

perdoam, experimentam a alegria da 

liberdade. 

Os atormentadores não têm acesso 

aos corações compassivos e perdoadores, 

haverá cura interior, libertação e serão 

conservados em perfeita paz em todo 

tempo. 

SEMANA DE 07 À 13 DE 

JUNHO DE 2021. 

Então o Senhor daquele servo, movido de íntima 

compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. 

Mateus 18:27 

Rua Pires de Campos, 675 – Setor Sul I 
Barra do Garças – MT 

Fone (66)3401-1768 – CEP. 78600-044 

 


