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Lição GCEM – 02 de Agosto a 23 Agosto de 2015 (3 semanas)  
  

PERDÃO 
 

Texto Base: 1João 1:7-9  
Líder de GCEM: Sorria. Ministre sentado e de forma descontraída. Dê avisos!  
 
O verbo “Perdoar” repete-se na Bíblia 152 vezes, enquanto que o verbo “odiar” 
repete-se exatamente 76 vezes, ou seja, para cada atitude de ódio, você pode 
vencer com duas atitudes de perdão. 
 
O que é perdoar? Perdoar é liberar a dívida (seja ela emocional, moral, 
financeira, física ou espiritual) de alguém, que não pode pagar.Todos nós 
podemos ter duas atitudes em relação a quem nos ofende e ao rancor 
amargura que quer nos fazer doentes e escravos. Nós podemos ficar 
cobrando o resto da vida alguém que, nunca irá restituir o dano que causou, 
ou podemos libera-lo do pagamento da dívida. 
 
Vejamos na Bíblia o ódio e o perdão sendo acareados.  
Mateus 18:23-35 
 
O devedor nº 01 é confrontado com o credor e é perdoado;  
O devedor nº 01 encontra-se com o devedor nº 02 confronta-o, e condena-o, 
mesmo sabendo da impossibilidade do pagamento;  
O credor que perdoou o devedor nº 01, chama-o, confronta-o com sua atitude 
de falta de amor e não liberação de perdão e, condena-o a pagar a dívida.  

 
Jesus usou esta comparação para reforçar que:  
1. Aqueles que não perdoam, não serão perdoados por Deus.  

Mateus 6:12-15 
 

2. Quando não perdoamos alguém, ficamos presos a ele(a) e isso pode nos 
causar amarguras, doenças e até a perdição eterna. Hebreus 12:15  
 

3. Não há limites para liberar perdão. Mateus 18:21-22  
 
4. Quando perdoamos o nosso próximo, estamos respondendo com amor ao 

perdão de Deus através Jesus na Cruz. Colossenses 3:13 
 

5. Bem aventurado aqueles a quem o Senhor perdoa. Salmo 32:1  
 
6. Todos nós podemos gozar do perdão de Deus, se, confessarmos nossos 

pecados. Mateus 6:14-15; I João 1:7-9 
 
7. Para alcançar a Misericórdia e o favor de Deus, é preciso: CONFESSAR E 

ABANDONAR nossos pecados. Provérbios 28:13  
 
8. A liberação do perdão causa profundos benefícios em nossas vidas, dentre 

eles  o próprio perdão de Deus, quando o solicitarmos; mas a retenção do 
perdão pode causar danos físicos, morais, espirituais e até eternos.  

 
CONCLUSÃO: Você ainda está preso a alguma amargura do passado, ou a 
alguém? Estamos transmitindo aos outros o perdão que recebemos de Jesus?  
 Façam duplas de oração e deixe seu GCEM orar por alguns minutos, uns 
pelos outros. 
 

RESTITUIÇÃO 

 
Texto Base: Levítico 25:8-13 
 Líder de GCEM: Sorria. Ministre sentado e de forma descontraída. De avisos!  

 
Aos judeus foi dado a ordem que, no ano do Jubileu (50º), quinquagésimo, ou 
de 50 em 50 anos, seria feita a restituição daquilo que fora perdido pelo 
prejuízo ou pela pobreza. – Curiosamente o verbo “restituir” repete-se 50 
vezes na Bíblia, exatamente a quantidade de anos contados para a restituição. 
 
Nós falamos de perdão na última reunião. Todos os exemplos de perdão 
trazem gratidão. – Quem mais recebe perdão, deve ser mais grato.  
Lucas 7:44-47 
 
1) DEVEMOS TER ATITUDE DE RESTITUIÇÃO:  
 
Quando pedimos perdão, devemos ter atitude de restituir o que tomamos, 
lesamos, ou destruímos na vida ou propriedade dos outros. Não importa qual 
seja a área (financeira, moral ou física). Lucas 19:8 
 
Todas as pessoas que foram a Jesus, foram restituídas e nós devemos 
aprender com Ele que restituir é uma necessidade. Vejamos: 
 

 Zaqueu teve Salvação e restituição de alegria. Lucas 19:5-9 

 Bartimeu teve sua visão e projetos pessoais restituídos. Marcos 10:51-52 
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2) O QUE PRECISAMOS RESTITUIR AOS OUTROS? 
 

 Nós temos obrigação de restituir quando roubamos algo de alguém.  

 Você se lembra de algo que precisa restituir? Acertar contas com alguém? 

 Lembrou? Então restitua urgentemente! Reconcilie! Peça perdão!  

 Desamarre sua vida e suas emoções, não prenda ninguém.  
Mateus 5:23-25  

 Solte as pessoas e sua própria vida através da restituição. 
 

3) QUAL A RESTITUIÇÃO DE DEUS QUE PRECISAMOS?  
 

 O que estamos precisando de Deus? Alegria? Paz? Amor? Prosperidade?  

 Deus nos dá colheita conforme aquilo que semeamos. Gálatas 6:7  

 Quando honramos a Deus com nossos dízimos e ofertas, recebemos de 
Deus, a proteção e a proteção e a prosperidade. Provérbios 3:9-10  

 Quando abrimos nossos corações para Jesus entrar; “restituimo-nos a 
Ele”; e então, Ele nos restitui a paz interior e a Salvação Eterna. 
Apocalipse 3:20  

 
4) O QUE PRECISAMOS RESTITUIR PARA DEUS?  

 O nosso tempo de adoração e intimidade diária (Leitura da Palavra, 
oração, devoção)?  

 O Senhorio dEle em nossas decisões e relacionamentos afetivos? 

 O comando de nossa vida, entregando a Ele todo fardo pesado?  
Mateus 11:29  

 
CONCLUSÃO: Recapitule os 4 pontos e faça apelo para consertos. Faça 
duplas de oração e peça para as pessoas compartilharem assuntos sobre o 
que foram tocados para restituir.  

 

 

 

 

CURSO DE 
CAPACITAÇÃO 

24 de Agosto (Segunda) – 19h30 
14 de Setembro (Segunda) – 19h30 

RETIRO DAS 
MULHERES 

15 e 16 de Agosto (Sábado e domingo) 
Sítio Recanto Central 

CULTO 
ANIVERSÁRIO DO 

BARREIRO 

23 de Agosto (Domingo) - 19h 
Programação Oficial Comemorativa 

 Aniversário do Barreiro 

DOMINGO  
9h – Escola Bíblica 

 10h, 17h e 19 – Culto de Celebração  

TERÇA 
15H 

Tarde da Benção 

QUARTA  
19H30 

Noite da Unção e da Vitória 

QUINTA 
19H30 

Escola Bíblica Mocidade 
ABEV 

SEXTA 
 20H 

Adolescentes Central 

SÁBADO 
20H 

Mocidade Central 

GCEM’s  
Nos lares  

SEG A SÁB 

Grupo de comunhão, Edificação e Multiplicação - é um lugar 

onde as pessoas podem encontrar amparo, encorajamento, 

oração, amigos, atendimento as suas necessidades e acima 

de tudo a presença de DEUS. 

 

 
PROGRAMAÇÃO ESPECIAL  

CLAMOR 
TROMBETAS E 

CASA DE ORAÇÃO 

 
5 e 6 de Setembro (Sábado/Domingo) 

20h – Clamor Trombetas 
22h – Casa de Oração 

 

SEMANA DO 

CLAMOR  

6 a 9 de Setembro (Domingo a quarta) 
Domingo as 10, 17 e 19h 

Segunda a Quarta 7, 15 e 19h30 


