
                      Estudo de Célula – Semana de 21/06/20 a 27/06/20  
 

 

SÉRIE – ESCOLHAS DE CURA  
 

 
3º ESTUDO: ESCOLHA PERDOAR 
 
 

BASE BÍBLICA: “Mas tu és um Deus perdoador, um Deus bondoso e misericordioso, muito paciente e cheio 
de amor.” Neemias 9:17 
 
 

OBJETIVO: Levar os participantes a refletirem sobre a necessidade de perdoar para viverem uma vida saudável.  
 

 
 

COMPARTILHAMENTO: 
 

1- Escolher perdoar é uma necessidade de todos nós, já que todos em algum momento magoamos e fomos 
magoados. Talvez, neste distanciamento social temos vivido experiências em nossos relacionamentos que 
deixam á mostra as nossas fragilidades. Jesus nos deu exemplo quando perdoou a todos que o ofenderam e nos 
deixou o ensino do perdão para que pudéssemos viver seus benefícios. Escolher o caminho do perdão é possível, 
porque Jesus escolheu abrir este caminho na cruz. O Pai já nos perdoou primeiro! EM SUA OPINIÃO, QUAIS 
ATITUDES VOCÊ PRECISA TOMAR DIANTE DA DOR, MÁGOA, RESSENTIMENTOS, RAIVA... 
SENTIMENTOS  PRESENTE E TÃO DESTRUTIVOS NOS RELACIONAMENTOS?  
 

Quando escolhemos perdoar nos movimentamos em direção à cura. Perdão não é um sentimento, é uma decisão e 
se manifesta através de ações. Assim, diante de sentimentos doentios que surgem em nossos relacionamentos, 
precisamos:  

 
 

 ESCOLHER PERDOAR COMO DEUS NOS PERDOA – COLOSSENSES 2.13-15 “Quando vocês 

estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com 
Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em 
ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz e tendo despojado os 
poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz.” (Em 

Jesus, Deus nos perdoou por completo e gratuitamente. Ele decidiu perdoar e através de seu filho Jesus um 
alto preço foi pago para obtermos o cancelamento das nossas dívidas. Em Efésios 4.32 somos orientados a 
perdoar no padrão que Deus estabeleceu, perdoando uns aos outros como Deus nos perdoou em Cristo. 
PORQUE FUI PERDOADO EU POSSO PERDOAR.); 
 
 

 ESCOLHER PERDOAR INCONDICIONALMENTE – MATEUS 18.21-22 “Então Pedro aproximou-se de 

Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra 
mim? Até sete vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo: não até sete, mas até setenta vezes sete.” 
(Neste texto, Jesus deixa claro que devemos perdoar sempre. Não devemos impor condições para o 

perdão. Não como estabelecer um contrato, te perdoo se você fizer isso ou aquilo. Perdoar é uma escolha 
diária diante das pequenas e grandes situações.); 
 

 

 ESCOLHER PERDOAR POR NOSSA INICIATIVA – 1 TESSALONICENSES 5.13b “Vivam em paz uns 
com os outros.”; Romanos 12:18  “Façam todo o possível para viver em paz com todos.” (Não temos 

que controlar o que o outro diz ou faz contra nós. A Bíblia nos ensina a tomarmos a nossa responsabilidade 
diante dos relacionamentos. Vivam em paz, este é o conselho. Não esperemos que a outra pessoa venha 
nos pedir desculpas. Seja nossa a escolha de liberá-la da culpa!). 

 

 
 

2- Refletindo sobre os princípios estudados, entendemos que escolher perdoar é necessário para o bom convívio, 

para a saúde física e emocional. Perdão é uma condição fundamental para experimentarmos a cura. Quando 
somos curados promovemos ambientes de cura. VOCÊ TEM ESCOLHIDO PERDOAR NOS SEUS AMBIENTES 
DE RELACIONAMENTOS? SE SIM, COMO ESSA ATITUDE INFLUENCIA O AMBIENTE? 
 
 
 

 PARA CONTINUAR PENSANDO: “Perdão é um catalizador que cria o ambiente necessário para uma 
nova partida, para um reinício.” Rev. Martin Luther King 
 

 
 CONTRIBUA: Primeira Igreja Batista de Andrade Araújo - CNPJ 42.603.670/0001-4 

BANCO ITAU - Agência: 4562 - Conta Corrente: 57549-0 

 


