
 

 

 

 

Estudo de Célula – Semana de 01/03/20 a 07/03/20 
 

SÉRIE: 40 DIAS PARA PÁSCOA  
“Meditando nas 7 últimas palavras de Jesus” 

 

 
1º ESTUDO: CONFIE NAS PALAVRAS DE PERDÃO (1/7) 
 

BASE BÍBLICA: “Jesus disse: ‘Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo”. Lucas 23.34 
 

OBJETIVO: Encorajar cada participante a viver como perdoado e a perdoar como Jesus. 

“Abertura da série” 
Nos próximos 40 dias que antecedem a Páscoa, em unidade, receberemos revelações profundas e práticas para 
empoderar nossa vida e relacionamento com Deus! Viveremos nesta série 40 dias de presença, uma jornada de 7 

semanas na presença de Deus, quando seremos encorajados a: 1- Confiar nas palavras de perdão                  
2- Acreditar nas palavras de esperança 3- Receber as palavras de cuidado 4- Entender as palavras de 
adoção 5- Esperar pelas palavras de providência 6- Descansar nas palavras de rendição 7- Crer nas 

palavras de redenção. Esses temas servirão como “marcos”, enquanto caminhamos rumo à Páscoa, que não 
somente é um feriado ou um evento anual, é uma experiência diária de milagres na presença de Deus.  

Vamos juntos nesta jornada rumo à presença de Deus? 
 

COMPARTILHAMENTO: 
 

1- O LUGAR QUE ESTAMOS INDO EM NOSSA JORNADA É A PRESENÇA DE DEUS. A PRIMEIRA MILHA 
DESTA JORNADA É A MILHA DO PERDÃO. NÃO PODEMOS PROSSEGUIR EM NOSSA JORNADA ATÉ QUE 
TENHAMOS SIDO LIBERADOS PELO PERDÃO. AO LER AS ESCRITURAS PODEMOS PERCEBER QUE 
JESUS, DURANTE O SEU MINISTÉRIO TERRENO, PROFERIU DIVERSOS ENSINAMENTOS SOBRE O 
PERDÃO. EM SEU ENTENDIMENTO, COMO AS PALAVRAS DE PERDÃO DE JESUS PODEM MUDAR A SUA 
VIDA? 

Para que as palavras de perdão de Jesus mudem a nossa vida, precisamos: 
 

 RECONHECER QUE NECESSITAMOS DO PERDÃO -  LUCAS 23.41 “Nós estamos sendo punidos 
com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não 
cometeu nenhum mal”. (Essas foram as palavras do ladrão na cruz para Jesus. Assim também, 
precisamos ser humildes para reconhecer e adimitir o quanto precisamos do amor e perdão de Deus. 
Ninguém pode purificar a si mesmo espiritualmente. Toda jornada espiritual começa com o 
reconhecimento de que precisamos de perdão. 
 

 CONFESSAR NOSSOS PECADOS A JESUS -  LUCAS 23.42 “Então ele disse: ‘Jesus, lembra-te de 
mim quando entrares no teu Reino.” (O ladrão reconheceu seus pecados e pediu ajuda para a pessoa 
certa, Jesus! A confissão é uma arma poderosa contra a mentira, engano e omissão. A confissão nos liberta 
do peso da culpa e acusação.) 1 JOÃO 1.8-9 “Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-
nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e 
justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça.”  

 

 CONFIAR PLENAMENTE NO PERDÃO DADO POR JESUS -  LUCAS 23.43 “Jesus lhe respondeu: ‘Eu 
lhe garanto: Hoje você estará comigo no paraíso.” (Jesus garante o perdão completo e nos dá acesso 
direto à presença de Deus. O véu foi rasgado e não há mais separação ou necessidade da intervenção de 
um sacerdote entre o homem e Deus. Jesus é o Sacerdote eterno e a conexão direta com o Pai.) 

 

 DECIDIR PERDOAR NOSSOS OFENSORES - MATEUS 6.14 "Pois se perdoarem as ofensas uns dos 
outros, o Pai celestial também lhes perdoará.” (Não é preciso esperar uma “vontade” de perdoar, é 
preciso decidir praticar o que recebemos de Jesus. Quando recebemos o perdão de Cristo, passamos a 
ter uma responsabilidade de liberar perdão aos outros também.) 

 
2- A BÍBLIA NOS DIZ: “PERDOEM COMO O SENHOR LHES PERDOOU”. VOCÊ TEM PERDOADO DO 

MESMO MODO QUE FOI PERDOADO, GRATUITA E GENEROSAMENTE? OU AINDA TEM 
ENCONTRADO DIFILCULDADE PARA PRATICAR O PERDÃO? 
 

 PARA CONTINUAR PENSANDO... 
“O perdão não apenas coloca você na estrada certa, como também o mantém nela.”  
 Steven Furtick 

 


