
1. Oração 

2. Leitura Bíblica: Mateus 6. 12

3. Introdução

 Como seres humanos, somos falhos, pecadores... Herdamos o 
erro de Adão, com isso a fragilidade do pecado. Jesus conserta isso por 
meio da sua morte na cruz. Ele dá a todos os que creem em seu nome o 
perdão e a redenção.
 Nesta oração, Jesus nos incentiva a demonstrar arrependimento 
de forma constante diante de Deus. É uma via de mão dupla. Devemos pedir 
perdão a Deus todos os dias e também devemos liberar perdão todos os 
dias para quem nos magoar. A vida é muito curta. Não há tempo para o 
cristão viver na prática de pecados e nutrir rancor, ódio, mágoa ou 
ressentimentos. 

4. Reflexão
 “Perdoa as nossas dividas, como perdoamos aos nossos 
devedores”. As dívidas as quais pedimos para que Deus perdoe não são 
dívidas terrenas, mas dívidas espirituais. Essa parte da oração do Pai 
Nosso é uma confissão de nossos pecados. Apesar de termos sido 
redimidos, justificados e regenerados, enquanto estivermos nesta terra 
ainda estaremos sujeitos ao pecado (1 João 1:10).

 Sabemos que Cristo pagou por todos os nossos pecados na cruz. 
Entretanto, a Bíblia nos ensina a confessarmos os nossos pecados a Deus 
para que possamos sentir o conforto de seu perdão através da pessoa de 
Cristo (1 João 1:9; cf. Provérbios 28:13).

 No entanto, há algo importante aqui. Jesus diz que devemos pedir 
que Deus perdoe nossas dívidas assim como nós também perdoamos aos 
nossos devedores. Na Parábola do Credor Incompassivo Jesus ensina que 
nós perdoamos porque fomos perdoados (Mateus 18:23-35). Se não 
perdoamos àqueles que nos ofendem, como poderemos clamar pelo 
perdão do Pai? Além disso, o perdão que dispensamos aos outros nas 
palavras de Jesus é uma evidência de que também somos perdoados por 
Deus (Mateus 6:14,15). Então, evitando qualquer dúvida, essa petição não 
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significa que só obteremos o perdão de Cristo, se perdoarmos ao próximo. 
No perdão de Cristo, não há condicionais humanas. Somos perdoados 
n`Ele, pela boa vontade d`Ele, pelos méritos d`Ele. O que essa petição 
expressa é uma declaração de fé na atuação do Espírito Santo em nós que 
nos coloca diante de Deus afirmando que perdoamos aos nossos 
devedores, pois fomos perdoados n`Ele. 

5. Finalizando...

1) Compartilhe com a família como fazer para perdoar a um 
ofensor;

2) Orem: Clame por perdão e peça ao Senhor forças para perdoar. 

3) Declarem o seu amor da seguinte forma: 

- famílias com mais de dois integrantes: faça uma declaração 
de amor a quem está à sua direita (abrace);

- famílias com dois integrantes: faça uma declaração de amor 
um ao outro (abrace);

- devocional individual: reflita a respeito do amor de Deus por 
você e perceba-se  como alguém amado;

4) Tire uma foto dos que participaram desse devocional e 
publique em suas redes sociais com a legenda:  

#catedralpresbiteriana e 

#perdoadosperdoam. 

(Lembre-se de que essa postagem é uma forma de testemunharmos e de 
trazermos uma palavra de esperança)mensagem .

5) Conclusão
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