
 

 

 

Tempo da palavra 25 min 

 

Efésios 4.32 “Antes, sede uns para com os outros benignos, 

misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também 

Deus vos perdoou em Cristo”. 

Mateus 18. 21 e 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, más até setenta vezes sete”. 

 

Compartilhando  

 

Para muitas pessoas, perdoar é um grande desafio. Aprendemos 

que da mesma forma que fomos perdoados por Deus, devemos 

perdoar nossos semelhantes. A maioria das pessoas concorda 

com esta afirmação, mas na prática, como isso é tratado? Como 

uma menina abusada sexualmente pode perdoar seu agressor? O 

que significa para uma esposa traída perdoar um homem que ela 

tanto amou e ao qual se dedicou? O que dizer para uma pessoa 

que foi abandonada por seus pais ainda bebê com relação ao 

perdão? Como exigir perdão de uma família ao assassino de seu 

Vamos iniciar nosso encontro 

orando e conhecendo os 

visitantes. Que Deus nos 

abençoe neste tempo precioso 

de comunhão e crescimento. 

 

ORAÇÃO 25min 

 

Vamos compartilhar nossos 

pedidos e também nossos 

agradecimentos. Deus fará 

grandes coisas!  

• Ore para que as famílias de 

nossa igreja possam viver em 

plena comunhão e amor.  

• Ore para que Cristo nos use 

para promover restauração de 

vidas 

 

TEMPO DE LOUVOR 10 min 

 

Salmo 150 “Aleluia! Louvem a 

Deus no seu santuário, louvem-no 

no seu poderoso firmamento. 

Louvem-no pelos seus feitos 

poderosos, louvem-no segundo a 

imensidão de sua grandeza! 

Louvem-no ao som de trombeta, 

louvem-no com a lira e a harpa, 

louvem-no com tamborins e 

danças, louvem-no com 

instrumentos de cordas e com 

flautas, louvem-no com címbalos 

sonoros, louvem-no com címbalos 

ressonantes. Tudo o que tem vida 

louve o Senhor! Aleluia!” 

 

 

 

 

 

26° ROTEIRO DE PGM 
Seja bem-vindo ao nosso PGM! Esse é um espaço de Crescimento e Comunhão. 

          
EU POSSO PERDOAR 



 

 

filho? Você pode perdoar alguém que espalhou uma calúnia a seu 

respeito por toda a cidade? Como um idoso pode perdoar um 

espertalhão que o enganou e roubou todo seu dinheiro? O tema 

do perdão é muito complexo na dimensão humana e ao mesmo 

tempo muito valorizado no contexto bíblico. 

O perdão começa dentro de casa, com nossos irmãos na fé. 

Aprendendo a exercitar o perdão com os mais próximos, ficará 

mais fácil perdoar e amar a todos, assim como Jesus nos ensinou. 

Você está disposto a rever seus conceitos de perdão? Perdoar é 

não aprisionar ninguém em seu coração; é optar por viver em paz 

e livre de qualquer sentimento que o impeça de alcançar a 

nobreza em seus relacionamentos, com Deus e com o próximo. 

 

1. Como você reage quando alguém faz algo que, aos seus 

olhos, lhe prejudicou?  

2. O texto de Efésios 4.32 nos convoca a sermos 

misericordiosos uns para com os outros assim como Deus é 

para conosco. O que é necessário para viver esta verdade em 

nossas vidas? 

3. A expressão de Jesus para Pedro, “setenta vezes sete”, nos 

faz entender que sempre devemos perdoar as pessoas. Como 

você acha que isso é possível? 

4. Você já teve alguma experiência na qual o perdão foi 

fundamental para promover reconciliação e paz? 

Compartilhe. 

 

TEMPO DISCIPULAR (10 min) 

“Novamente Jesus disse: Paz seja com vocês! Assim como o Pai 

me enviou, eu os envio. E com isso, soprou sobre eles e disse: 

Recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, 

estarão perdoados; se não os perdoarem, não estarão perdoados”. 

(João 20.21-23). 

Nada é mais abençoador do que ter alguém em quem possamos 

confiar.  

Vamos fazer duplas e compartilhar um pouco sobre nossos 

relacionamentos:  

• Você precisa perdoar ou pedir perdão para alguém?  

• Vamos orar uns pelos outros especificamente pelos 

relacionamentos 

 

TEMPO DE IGREJA 

 

ESTAMOS NO MÊS DE 

MISSÕES ESTADUAIS 

Levantem uma oferta especial 

para ser entregue como pgm. 

O que acham? 

 

Orem para que Deus nos 

ajude a concluir a obra da 

fachada da Igreja. Que o 

Senhor envie recursos 

 

 
 

 

VISÃO:  

Ser uma Igreja Bíblica, 

relevante para a sociedade 

e comprometida com a 

grande comissão para 

comunicar o evangelho de 

todas as maneiras e formas 

possíveis, 

intencionalmente, 

multiplicando discípulos 

de Cristo, plantando Igrejas 

e exercendo o amor de 

Deus por meio da fé. 

 

 

 

 

 

 

Pr Luciano Cozendey dos Santos 

Pastor Titular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


