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Introdução

➢ O que é perdão?

➢ A base do perdão?

➢ Como se dá o 

perdão?

➢ Obstáculos ao 

perdão.

➢ Conseqüências da 

escolha em não 

perdoar.

➢ Objetivo da aula:

Possibilitar ao aluno 

uma reflexão cristã 

acerca do ato de 

perdoar e suas 

implicações que o 

habilite a buscar -

em Deus - o 

exercício diário 

desta atitude!



O que é perdão? 

 Perdão tem a ver com misericórdia e
não com justiça própria.

 Perdão: é uma perda... GRANDE!

 O texto de Mateus 18. 21-35 nos ajudará
a compreender...



 Um rei reuniu seus servos para um acerto 
de contas.

 Um destes servos devia 10.000 talentos

 O talento era o mais alto valor monetário

 01 talento = 6.000 denários. O servo
devia – 60.000.000 de denários.

 Na época, o total ANUAL de impostos que 
Herodes recebia, de TODO o reino, era de 
900 talentos – 5.400.000 denários.

 O SERVO DEVIA 60.000.000 denários.



 Está claro que o servo não tinha
como pagar.

 Ao ficar diante do Rei e ouvir o veredito,
vs. 25, prostrou-se e pediu paciência.

 E como resposta, o que ele recebe? Vs. 27
– compaixão ou misericórdia!

 Tanto o servo como o seu Senhor sabiam
que a dívida era impagável!

 Perdão...perda GRANDE!

 O que acontece porém depois?



 Após ter sido perdoado de uma dívida
astronômica de 60.000.000 de denários
por seu Rei, o servo encontra-se com seu
conservo que lhe deve 100 denários.

 E o que ele passa a fazer? Vs. 28

 E diante do mesmo pedido que há pouco 
fizera ao seu Rei, o servo faz uma 
escolha... Vs. 30. 

 A escolha do servo está baseada na justiça
própria e na não assimilação (do ato do
Rei) e não na misericórdia.



Qual a base do perdão?
Misericórdia (vs. 27): “compaixão 

suscitada pela miséria alheia.”

 “É tirar os olhos de nós mesmos, da nossa 
dor, da nossa auto-comiseração, e ver o 
ofensor em sua miséria e sentimento de 
culpa; É dar amor quando se espera ódio; 
É dar compreensão quando se espera 
raiva ou vingança; É dar liberação quando 
se espera punição; É não querer que a 
pessoa pague pelo seu pecado! (J.K.)



 “A parábola do credor sem compaixão,
ensina a Pedro o motivo pelo qual deve-se
perdoar sem limites (vs. 21-22). Deus
perdoou-nos tanta coisa ao nos conceder
o dom gratuito da Salvação em Cristo, que
qualquer ofensa que outro ser humano
possa praticar contra nós, é irrisória, em
comparação a isto. Perdoá-lo seria o
mínimo que poderíamos fazer, refletindo,
assim, algo da bondade divina que tem
sido derramada em nossas vidas.” (R.S.)



 Lucas 17.5, rogaram: “Aumenta-nos a fé!”

 Fé = grão de mostarda = milagres
incríveis: a mais grave ofensa, a pior das
humilhações, a calúnia mais absurda, a
dor física ou emocional mais profunda que
tenham infringido a nós... É possível
perdoar! E é possível pedir perdão! 2 Cor.
5.18 e Prov. 16.7.

Mais importante do que a quantidade
de fé, é o objeto da fé – o grande e
poderoso Deus!



Qual a base do perdão?

 MISERICÓRDIA, MISERICÓRDIA, 
MISERICÓRDIA, MISERICÓRDIA, 
MISERICÓRDIA, MISERICÓRDIA, 
MISERICÓRDIA, MISERICÓRDIA, 
MISERICÓRCIA, MISERICÓRDIA...

ASSIM COMO DEUS TEVE CONOSCO!

* Ex. Corrie Ten Boom.



Como se dá o perdão?
• Quem estava em débito, o Rei ou o servo?

• Quem fizera a dívida?

• Quem transgredira?

• Quem errou?

• Quem tomou a iniciativa de ajustar contas?
De resolver o problema?

• A atitude do Rei leva o servo a reconhecer
sua dívida, prostrar-se e propor soluções ao
problema.



• Em matéria de perdão é necessário haver
ESVAZIAMENTO dos valores que temos e
que compõem a nossa auto-estima – dignidade,
honra, imagem, hombridade, caráter... Fil. 2.5-11

• Seja para pedir perdão, seja para procurarmos
nosso irmão transgressor para um diálogo que o
possa levar à restauração, precisamos do
esvaziamento destas características tão humanas
e do enchimento do Espírito Santo. De fé! De
graça!

• Mateus 18.15-17 – O valor do diálogo. (pg. 49)



Obstáculos ao perdão

 O tempo, o silêncio, ou a indiferença:
Ignorar ou tapar uma ferida sem tratá-la
pode causar grave infecção e até morte!

 Lev. 19.17-18 (prevenção ao pecar por
reação): aborrecimento (desgostar,
aversão, tédio, enfado, enfastio); desejo
de vingança (justiça própria); ira; orgulho;

 Ressentimento, amargura.

 Pirraça, (ex. “A verdadeira Vitória”)

PERDOAR É ESQUECER?



CONSEQÜÊNCIAS DA ESCOLHA DE NÃO PERDOAR

 1ª) Tristeza e separação dos
companheiros (vs. 30)

 2ª) Indignação do Rei – Deus (vs. 34) –
Tristeza ou o apagar do Espírito Santo.

 3ª) Ausência de misericórdia de Deus para
conosco (vs. 34) – Tiago 2.13

 4ª) Entrega aos verdugos (vs. 34)* 2 Cor.
2.10-11

 5ª) Amargura: Heb. 12.14; 1 Pedro 3.7;
Mat. 6.12*;



“é fácil falar sobre perdão até que 

se tenha alguém para perdoar” 

(C.S.L.)

Nosso modelo é Jesus Cristo que horas
antes da crucificação lavou os pés dos
discípulos, entre eles Pedro e Judas. Da
própria cruz suplicou ao Pai que
perdoasse aqueles que o crucificavam,
sendo que sequer demonstravam o
mínimo de arrependimento! A raiz do
perdão é misericórdia e não a mudança
do ofensor.
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