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Celebração de domingo, 13 de agosto de 2017.
Pr. João Junior
A ESCOLHA DO PERDÃO
Série Escolhas de Cura

“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.” Mateus 18:21‐22
I.

APRENDENDO A PERDOAR NO PADRÃO DO CÉU

1. DEUS PERDOA ________________________ – Neemias 9:17
2. DEUS PERDOA _________________________ – Colossenses 2:13‐15
3. DEUS PERDOA _______________________________ ‐ 1 João 1:19
4. DEUS PERDOA ___________________________ ‐ Efésios 2:8‐9
Você entendeu e recebeu em sua mente e coração, o padrão como Deus faz e opera a
questão do perdão no mundo?
Deus te perdoa A_____________, T____________, S_____________ e DE
G___________.
II.

MINHA RESPOSTA AO CHAMADO DE DEUS AO PERDÃO

1.
2.
3.
4.

SEMPRE ENFRENTAREMOS PROBLEMAS DE _________________________ – v. 21
SEMPRE SEREMOS _________________ A PRÁTICA DO PERDÃO – vs. 21‐22
RECEBA O ______________ DE DEUS PESSOALMENTE
BUSQUE O PERDÃO DAS PESSOAS QUE VOCÊ _________________ – Rm 12.18

CONCLUSÃO:
1.
2.

PORQUE FUI ____________________, EU POSSO ________________
O NÃO‐__________________ TORNA‐SE UM NÃO‐___________________
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A ESCOLHA DO PERDÃO
Série Escolhas de Cura
A ESCOLHA DO PERDÃO, É A ESCOLHA DA LIBERTAÇÃO!
Nós, instintivamente construímos muros para nos proteger de pessoas, com as quais
nos magoamos e de relacionamentos conturbados, com os quais não queremos lidar.
Na série Escolhas de Cura, nós estamos vendo como nossas vidas podem se tornar
radicalmente melhores, baseado em escolhas que podemos fazer.
Nosso objetivo como igreja família é: “Eu avalio todos os meus relacionamentos,
perdoo todos os que me feriram, e faço a reparação pelas feridas que causei, exceto
nos casos em que isso viria a feri‐los ou ferir a outros ainda mais.”
Perdão... Uma palavra forte. Não é fácil perdoar, em especial dependendo da situação.
Na vida você vai precisar perdoar, porque você vai precisar de perdão.
Em especial, como cristãos, temos uma chamada divina para o perdão, e um grande
motivo, fomos perdoados por Jesus e entraremos na eternidade com Ele, precisamos
do perdão, Dele hoje e no dia do juízo.
O perdão é uma condição fundamental para o seu tratamento e cura.
Ninguém ficará plenamente curado da sua mente, coração e físico, enquanto não
ESCOLHER perdoar a todas as pessoas que o feriram, cometeram injustiças e o
prejudicaram.
Para Compartilhar em Grupo:
1. Você sente que está com alguma pendência nessa área em sua vida? Se sim,
então, é a sua consciência cristã te lembrando que você precisa perdoar já. Em
especial as pessoas que estão bem próximas a você.
2. Você está guardando rancores que podem te privar da graça e perdão de Deus?
Saiba que quem reluta em perdoar estará “brigando” com Deus, e sairá perdendo.
Deus quer que todos nós venhamos a encarar o pecado de um coração que não é
capaz de perdoar. Nessa semana, dê um passo de fé em sua adoração a Deus e
confesse a Ele suas dores no coração, livre‐se dos rancores e troque suas mágoas pela
graça e paz de Deus.
COMPARTILHE #ESCOLHASDECURA
AGENDA ICP – AGOSTO 2017
19
Sáb
08h00
Conferência Todo Mundo
26
Sáb
18h00
Point @adoles
SALA DE ORAÇÃO: TODA SEXTA‐FEIRA DAS 22H AS 00H

