
:: Estudos para Células:: 

OS TESTES DA VIDA CRISTÃ Igreja 
_______________________________________________________________________________________ 

 

TESTE DA PERDÃO  lição 8 
Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até sete? 

Jesus lhe disse: Não te digo que até sete; mas, até setenta vezes sete. Mateus 18:21,22 

Queridos discípulos vamos dar continuidade aos estudos sobre os testes da vida. E ai, você está tirando boas 

notas nos testes? Com certeza já observou nestas ultimas semanas algum teste? Meu Deus !!! Bom, vamos falar 

hoje sobre algo muito difícil que é o perdão, algo tão simples de falar mas que exige muito de nossas almas. 

Exige muito de nosso coração e do nosso ego essa palavrinha chamada perdão.  

 

É muito fácil falar de perdão, pregar sobre perdão, mas na hora de viver a gente paga um preço muito alto para 

realmente demonstrá-la. O que Deus na verdade quer é elevar nosso nível de vida cristã e sempre nos levará a um 

contínuo aperfeiçoamento de nossa personalidade, e o perdão vai falar muito sobre isso.  

 

Poderíamos pegar muitos exemplos na Bíblia para falar do perdão, poderíamos falar de José, de Moisés, Estevão, 

e muitos outros, mas vamos trabalhar um pouquinho sobre Jó: 

 

Esse homem, Jó, foi muito provado em sua vida, diz a Palavra que ele perdeu bens, filhos, e até sua saúde. No 

meio dessa prova toda, sua mulher mandou-o amaldiçoar a Deus e morrer, mas ele não fez isso, ele era fiel ao 

Senhor. No decorrer do livro de Jó, acontece algo muito comum, seus amigos também o atordoam para 

abandonar a Deus, mas ele não dá ouvidos, e ainda por cima ensina para seus amigos que Deus é um Deus bom e 

sábio. Com esses amigos, ninguém precisaria de inimigos, mas a Bíblia diz que Jó  fez algo surpreendente, ele 

orou pelos seus amigos, veja em Jó 42:10, e diz a Palavra que enquanto ele orava pelos seus amigos o Senhor o 

restituiu e deu-lhe em dobro tudo o que possuíra. 

 

Queridos, devemos aprender com isso que Perdão pode trazer restituição e prosperidade na nossa vida. Quantas 

pessoas nós conhecemos que tem uma dificuldade enorme para perdoar, e por isso ficam mesquinhas, não acham 

justo perdoar o que fulano fez com ela, preferem prender a pessoa no mundo espiritual e ficarem presas lá com 

ela? Deus quer nos ensinar o perdão porque ele pode abrir caminho de bênçãos abundantes em nossas vidas. 

Jesus ensinou que aquele que muito se perdoa muito ama, então se você recebeu muito perdão de Deus (e eu 

creio que isso é verdade), é melhor amar mais e julgar menos. 

   

Nosso coração não é lugar de habitar ódio, rancor, mágoa, ressentimentos, ali é lugar da Glória de Deus, nosso 

coração deve ser o Santo dos Santos, o lugar do templo onde o sacerdote entrava uma vez por ano  para pedir 

perdão ao Senhor pelos pecados do povo. Se A Bíblia diz que eu sou santuário, templo, de Deus, eu creio que 

nosso coração é o Santíssimo lugar, onde a presença de Deus deve se manifestar. Mas infelizmente o que vimos 

são pessoas amarguradas, oprimidas, chateadas umas com as outras, prontas para revidar qualquer atitude que 

outros façam com elas. Que isso não seja verdade na sua vida. 

 

Temos aprendido muito sobre testes nestes dias, e o perdão é um teste talvez dos mais difíceis. O que as pessoas 

fazem conosco leva muito tempo para ser digerido na nossa alma, o nosso espírito até quer perdoar, mas nossa 

alma insiste em argumentar coisas terríveis do tipo: “- Você vai deixar barato assim?”; “- Você vai levar esse 

desaforo para casa, vai engolir esse sapo?”; “- Você é crente mas não pode ser bobo, vai servir agora de 

capacho?”. Tudo isso é nossa alma conversando com a gente, parece que tem dois inimigos dentro de nós, e tem 

mesmo, a Bíblia nos diz em Romanos que é a luta da Carne e do espírito.  

 

Quero lhe dizer para deixar o espírito vencer, anule os argumentos da sua alma e viva em restituição, em 

provisão de Deus. Faça como Jó, ore por seus amigos e prospere, receba tudo em dobro. 

 

Não poderia terminar este estudo sem fazer algo muito especial, orar pela sua vida, para que você tenha força e 

supere qualquer magoa, qualquer resquício de diferença, e abra seu coração ao perdão...   
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