Casas Abertas
Estudos Diversos
Pai Nosso – Perdoa as nossas dívidas como perdoamos
aos nossos devedores.
Semana 6
Mt 6:9 Vocês, orem assim: ‘Pai nosso, que estás nos céus! Santificado seja o teu
nome.
Mt 6:10 Venha o teu Reino; seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu.
Mt 6:11 Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia.
Mt 6:12 Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores.
Mt 6:13 E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o Reino,
o poder e a glória para sempre. Amém’.

Perdoa as nossas dívidas
Deus está disposto a perdoar todos os homens, contanto que arrependam-se.
Todos os dias, devemos fazer uma reflexão à luz da palavra de Deus, para considerar quais
foram nossos erros. Lembre-se, o padrão de certo ou errado não são seus sentimentos ou
percepções, mas a Palavra de Deus, os critérios de Deus.
• Hb 4:12-13 Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer
espada de dois gumes; ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e
medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada, em toda a
criação, está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante
dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas.
• Rm 2:13 Porque não são os que ouvem a Lei que são justos aos olhos de Deus;
mas os que obedecem à lei, estes serão declarados justos.
• Rm 12:17b ...Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos.
• 2 Co 8:21 pois estamos tendo o cuidado de fazer o que é correto, não apenas
aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens.
Relembrar falhas cometidas, não tem como propósito trazer opressão, mas trazer:
• alívio imediato pelo pecado confessado por meio de Jesus Cristo
• a percepção do quanto somos falhos com Deus, e
• restaurar nosso relacionamento com Deus e os homens (relacionamento é o principal)
Mesmo com tantas falhas, Deus nos ama a ponto de perdoar todas elas por meio de sua
misericórdia e graça conquistada por Jesus:
• Hb 4:14-16 Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou
os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que
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professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecerse das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo
de tentação, porém, sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da
graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos
graça que nos ajude no momento da necessidade.
Todo o homem tem uma dívida impagável com Deus, mas nenhuma dívida é maior do que
o perdão Deus por meio de Cristo Jesus.

Como perdoamos aos nossos devedores
Há uma condição inicial para que a misericórdia de Deus nos alcance o:
• assim como perdoamos aos nossos devedores
Perdoar não é emocional, é racional. Uma oração de confissão matinal, trás percepção
suficiente de que todos os dias erramos com Deus (Perdoa nossas ofensas). Fica mais fácil
perceber a quantidade de erros que cometemos contra Deus e como o número de vezes
que pessoas erram conosco é muito menor. Nossa dívida com Deus é muito maior do que à
do próximo conosco! Jesus ilustrou bem isso:
• Mt 18:23-35 (Bíblia Mensagem) O Reino de Deus é como um rei que decide
acertar as contas com seus serviçais. Trouxeram à sua presença um servo que
lhe devia o equivalente a trezentas toneladas de prata. Ele não podia pagar por
uma dívida tão vultuosa. Então o rei ordenou que o homem, com sua esposa,
filhos e bens, fossem leiloados no mercado de escravos. O infeliz lançou-se aos
pés do rei e implorou: “Dá-me uma chance e pagarei tudo”. Sensibilizado como
Pedido o rei deixou-o ir, cancelando a dívida. O servo perdoado, mal havia saído
da sala quando encontrou com um companheiro que lhe devia apenas cem
moedas de prata. Furioso, agarrou-o pelo pescoço e ordenou: “Paga-me
Agora!”. O Pobre homem lançou-se aos pés dele e implorou: “Dê-me uma
chance e pagarei tudo”. Mas o outro (o perdoado) continuou irredutível. Mandouo para a cadeia, com ordem de ser solto só depois de pagar a dívida. Alguns
servos que presenciaram a cena ficaram revoltados e relataram o fato ao rei. O
rei mandou chamar o servo de volta e disse: “Você é mau caráter. Perdoei sua
dívida quando você implorou por misericórdia. Não deveria você também ser
misericordioso diante das súplicas de seu companheiro?” O rei estava furioso
e mandou que aquele servo ficasse na prisão até pagar toda a dívida.
Independente dos sentimentos que assombram as mentes após a ofensa, o perdão deve ser
liberado. Não considere que alguém não foi perdoado pelos fato dos sentimentos não terem
mudado. Ao ser verbalizado o perdão, o processo da cura inicia-se, portanto, uma vez
fincado o marco do perdão na vida do cristão, as orações deverão ser direcionadas para
mudanças de sentimentos, pois o perdão já está consumado:
• Mt 5:43-44 "Vocês ouviram o que foi dito: ‘Ame o seu próximo e odeie o seu
inimigo’. Mas eu lhes digo: Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os
perseguem...
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Amor não é sentimento, são atos. Realize na sua vida a libertação, funde o marco e
modifique sentimentos, santifique suas ações e santifique suas emoções em Deus!
• Mt 18:35 "Assim também lhes fará meu Pai celestial, se cada um de vocês não
perdoar de coração a seu irmão".
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Ainda que você mantenha um registro fiel do número de faltas contra você, que alguém
venha cometer durante um dia, perceberá que não é tanto quanto erramos com Deus.
• Mt 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.
Temos um ideal! Ser tão misericordioso e compassivo quanto Jesus!
• Cl 3:13 Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns
contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou.
Perguntaram, certa vez, a Galileu Galilei (1564-1642):
"Quantos
anos
você
tem?"
Ele respondeu: "Oito ou talvez dez", em evidente contradição com a barba branca que
trazia no rosto.
Logo em seguida,
ele explicou sua
resposta:
- Tenho, na verdade, apenas os anos que me restam de vida, porque os já vividos
não os tenho mais, do mesmo modo que também não tenho as moedas que já gastei.
Devemos, como Galileu, valorizar o tempo que nos resta e não ficarmos lamentando
o tempo que já passou. E, se formos inteligentes, "o tempo que nos resta" pode ser
muito bem aproveitado…
Não há tempo para perder com ressentimentos! Curta a vida com Graça e Misericórdia que
Deus lhe deu, não distribua pedras, mas seja um distribuidor da Graça recebida!
Aproveitar a vida é viver a imagem e semelhança de Jesus Cristo.

Aplicação
Não há como adorar a Deus e ter perdão retido!
• Mt 5:23-24 "Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e
ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, 24 deixe sua oferta ali,
diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão; depois volte e
apresente sua oferta.
•

Mc 11:25 E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém,
perdoem-no, para que também o Pai celestial lhes perdoe os seus pecados".

Não queira ir para a justiça de Deus, ninguém sai impune à ela. Portanto aja como Cristo
propõe e você estará debaixo da graça e misericórdia de Deus junto com seu ofensor!
• Mt 5:25-26 "Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo
ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois, caso
contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser
jogado na prisão. 26 Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar
o último centavo".

Oração:
Senhor, confesso que não tenho compartilhado com os que estão comigo, da Sua graça e
misericórdia. Me perdoe por não ter sido tão bondoso e gracioso quanto o Senhor é comigo.
Em nome de Jesus, Amém.
Em casa (se preferir) ore da seguinte maneira:
3

Deus eu perdoo...(cite nomes) por…. (fatos) e, Pai, muda meus sentimentos a respeito disto.
Em nome de Jesus, Amém.
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