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SÉRIE: ESCOLHAS DE CURA 

Tema: ESCOLHA PERDOAR 

 

 

OBJETIVO DO ESTUDO: Levar os participantes a refletirem sobre a 

necessidade de perdoar para viverem uma vida saudável. 

 
Introdução para o líder: Escolher perdoar é uma necessidade de todos nós, já que 
todos em algum momento magoamos e fomos magoados. Talvez, neste isolamento 
social temos vivido experiências em nossos relacionamentos que deixam à mostra 
as nossas fraquezas. 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! 
 

Quebra gelo – VENCENDO OS OBSTÁCULOS 

 
Objetivo: Reconhecer a importância e a necessidade de perdoar quem nos ofende. 
 
Material: Pedrinhas médias, ou bolas de pingue-pongue para cada um  dos 
participantes. 
 
Procedimento: Entregue uma pedrinha a cada um. Explique que a pedrinha foi 
atirada neles por alguém e eles decidiram guardar a pedra para devolvê-la quando 
tiverem oportunidade. Eles deverão ficar com ela nas mãos, não soltar para nada, 
enquanto não devolver. A seguir peça aos participantes para realizarem algumas 
atividades como bater palma, mostrar os três dedos da mão, etc..Enfatize que não 
podem abrir a mão que esta com a pedrinha ou bolinha de maneira nenhuma e nem 
deixá-la cair. A seguir questione se eles sentiram-se incomodados ao realizar as 
atividades com a pedrinha na mão. Não teria sido melhor realizar as atividades com 
as mãos livres? E se a pessoa que atirou nunca mais aparecer? Agora peça a eles 
para imaginarem que a pedra é uma ofensa ou mágoa que não foi perdoada por 
eles. 
 
 
 
 
 
 



 
Questione: 
– Uma mágoa, uma ofensa atrapalha a vida de quem a carrega? 
– O que acontece quando não perdoamos? 
– Quando não liberamos perdão a uma pessoa (quando não largamos a pedra) 
quem mais sofre? Quem fica mais incomodado? 
– A quem perdoar? 
Repita as atividades acima só que agora sem a pedra nas mãos para que percebam 
a diferença. Explicar que ao liberarmos o perdão a alguém, a vida se torna mais fácil 
e  nos sentimos  mais leves.. 

 

Hora da história:  

              José e seus irmãos (Baseado no texto  de Gênesis 45:1-15) 
 

 A maioria das pessoas conhece a história de José, que era um dos filhos de Jacó, 

que fazia questão de mostrar que José era seu favorito. Isso fez com que José fosse 
odiado por seus irmãos. Esses seus irmãos o venderam como escravo. José sofreu 
muito! Foi injustiçado, humilhado, maltratado e até preso. E tudo por inveja e ciúmes 
dos seus irmãos. Ao passar dos anos, José se manteve fiel a Deus e Deus o honrou 
colocando-o como governador de todo o Egito. Seus irmãos precisaram ir ao Egito 
para comprar alimento. Quando José os encontrou, logo os reconheceram, mas eles 
não reconheceram José. José conseguiu montar um plano e fazer com que seus 
irmãos confessassem seus pecados a respeito do que eles tinham feito com 
ele. José então se revelou a seus irmãos e enquanto estavam todos chorando, ele 
os encorajou pois o que tinham feito resultou na salvação da família. 
 Faraó fornece um terreno, para a família de José e manda buscar o seu pai para 
todos viverem no Egito. Eles se mudaram para a terra e viveram lá. Cerca de dois 
anos depois, Jacó, seu pai morreu, o que trouxe medo para os irmãos de José, eles 
achavam que José iria executar uma vingança pelo que eles tinham feito.. No 
entanto, José os tranquilizou, e reafirmou o seu perdão lhes dizendo, que eles 
fizeram para o mal, Deus fez para o bem. Ele continuou dizendo que não deviam 
temer, pois ele iria cuidar de todos eles e de seus filhos. 
 
Conclusão: José era um rapaz temente e fiel a Deus. Ele podia dizer que tinha 
motivos fortes para não perdoar seus irmãos. Foram anos de sofrimentos. Sua vida 
deve ser um grande exemplo para nós. É possível perdoar quando tomamos a 
decisão de viver escolhas que nos curam. 

               

 
Compartilhamento: 
 

1- Você tem muita dificuldade de perdoar? 
 Perdão não é um sentimento, é uma decisão e se manifesta através de atitudes. 
Quando decidimos perdoar, somos libertos de sentimentos ruíns. 
 
 
 

 
 
 
 



 
2-Existe alguém que você sente mágoa, raiva e  precisa perdoar? 
Compartilhe. 
Fomos perdoados por Deus através de Jesus. Todos nós precisamos do perdão de 
Deus e da mesma forma que recebemos o Seu perdão, também precisamos 
perdoar aqueles quem nos feriu. 

 
 

3-Como você reage diante das brigas e desentendimentos? Você 
espera o outro te procurar? 
A Bíblia nos ensina que devemos viver em paz uns com os outros, Nós não devemos 
esperar que a outra pessoa venha nos pedir desculpas. Precisamos tomar a iniciativa de ir 
até ela. 

 
4-Você acha que devemos perdoar várias atitudes que nos 
magoam feita pela mesma pessoa? Por quê? 
Sim! Jesus nos ensina que não existe um número de vezes para se perdoar. Devemos 
perdoar toda vez que for necessário. Não devemos impor condições para o perdão, por 
exemplo: eu te perdoo se você fizer isso ou aquilo. Perdoar é uma escolha diária diante das 
pequenas e grandes situações.  

 
 

Conclusão: Hoje aprendemos sobre o perdão e o quanto essa decisão traz um bem 

para nossa vida. Quando entendemos que o perdão traz um bem muito maior para 

aquele que perdoa, decidimos perdoar quantas vezes forem necessárias. Temos 

muitas histórias na bíblia de perdão e de pessoas fiéis ao mandamento de Jesus. 

Que a partir de agora decidamos escolher perdoar e com certeza desfrutaremos de 

uma vida feliz e abençoada. 

 

Líder- Se houver alguma criança que precise liberar perdão, ore com ela! 

 

 

 

       

                                     


