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Shalom,  
 
Queridos, visando a consolidação da vida Cristã do discípulo e dos líderes, teremos 
uma série de estudos bíblicos, que visa dar o “leite inicial” da caminhada cristã 
para o discípulo, e para os líderes será uma revisão das doutrinas fundamentais de 
nossa fé.  
 
Lições como: A Salvação, O Perdão, A Obediência, A Bíblia, O Pecado, As 
Tentações, A Volta de Cristo, Serviço Comunitário, Os Dons Espirituais, 
Evangelismo: A Proclamação do Evangelho, O Discípulo e o Sofrimento, O 
Crescimento Espiritual, A Vida Eterna, O Batismo, A Luta contra o Pecado, A 
Santificação, A Igreja, A Ceia do Senhor, Os Dízimos, Ofertas e Primícias, O 
Testemunho do Discípulo, As Festas Bíblicas, As Últimas Coisas, entre outras, serão 
contempladas nas séries que serão enviadas a cada duas semanas para os grupos e 
nas redes sociais da Missão.   
 
Como líder, percebo a importância desta consolidação, que nos dará uma base 
forte, para um continuo avivamento em nosso ministério, e a formação de futuros 
líderes nas congregações.  
 
Aproveitando a oportunidade que chegamos de um QualiCamp abençoado, 
podemos usar as lições deste estudo como pós-qualicamp, para consolidar as 
vidas, e os novos discípulos que estiveram ali recebendo o melhor de D’us.  
 
Cada lição, deverá ser estudada em duas semanas nos NEF, nos discipulados 
individuais ou nos Cultos de Ensino e Discipulado, e nestas duas semanas, as lições 
podem ser feitas sem pressa, lendo os respectivos versículos e respondendo às 
perguntas, conversando e interagindo com os discípulos, e depois o líder dará as 
devidas explicações. Estes estudos podem ser impressos para facilitar a dinâmica 
de ensino. É importante todos estarem com suas Bíblias, pois usaremos bastante. 
 
Obs: (Caso o discípulo(a) não possa está nas reuniões, ele(a) pode imprimir e 
estudar as lições individualmente, e em caso de dúvidas, fazer contato com seu 
líder).  
 
Tendo as melhores expectativas, e certo da participação de todos os líderes e 
discípulos, agradeço.  
 
Em meu fraterno Shalom,  
 
Ap. Yves Marcel Garcia  
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O PERDÃO 
 
Dando continuidade à nossa série de estudos, iniciamos essa semana com a lição 
sobre O Perdão. As respostas se encontram nas passagens bíblicas indicadas após 
cada pergunta.  
 
Foi visto, no estudo número anterior, que o grande problema do ser humano é o 
pecado. Todos pecaram e estão, por isso, separados de D’us (Romanos 3.23). Mas 
também foi visto que nós podemos ter nossos pecados cancelados (Atos 3.19).  
 
Aqui estudaremos como é que nossos pecados são perdoados e o que isso 
influência em nossas vidas.  
 
01) O que é que tem o poder de nos limpar (Isto é, dar o perdão) dos pecados? 
(Mateus 26.28; Efésios 1.7; 1 João 1.7) 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
02. Mesmo que nossos pecados tenham sido perdoados, podemos dizer que, com 
a conversão, cessamos automaticamente de pecar? Por quê? (1 João 1.8 e 10) 
a)_____________________________________________________________________ 
 
b)_____________________________________________________________________ 
 
03. O que fazer para obter o perdão dos pecados? (1 João 1.9) 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
04. Seguindo o exemplo de Davi (Salmo 51.1-3), Neemias (Neemias 1.4-7) e a 
oração modelo deixada a nós por Jesus (Mateus 6.9-12), a quem devemos 
confessar os nossos pecados? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
05. Além de nos perdoar, que outra coisa D’us faz por nós quando confessamos 
nossos pecados? (1 João 1.9) 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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06. Que atitudes do coração caracterizam a confissão? 
a) Salmo 38.18:_________________________________________________________ 
b) Lucas 18.9-14:_______________________________________________________ 
 
07. De que deve ser acompanhada a confissão de pecados para se alcançar 
misericórdia? (Provérbios 28.13). 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
08. Em lugar de se sentir culpado, depois de haver confessado seus pecados, o que 
esperava Davi? (Salmo 51.12)  
 
Que D’us Ihe restitui-se a_______________________ da salvação.  
 
Muitos que já foram perdoados por D’us se recusam à perdoar a si mesmos, 
continuam sofrendo e, inconscientemente, querendo pagar por seus pecados. 
Nunca se esqueça que o salário do pecado é a morte (Romanos 3.23). Não temos 
como pagá-lo. Nossa única saída é aceitar, pela fé, o perdão que obtemos no 
sacrifício de Jesus. Faça isto e mostre, na prática, que você crê no valor da morte 
de Cristo. 
 
09. Perdoados por D’us, qual deve ser a nossa atitude com relação ao nosso 
próximo (Pai, mãe, cônjuge, filhos, amigos, inimigos, etc....)? (Efésios 4.31 e 32) 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
10. O que receberemos se nos recusarmos a perdoar ao nosso próximo (Pai, mãe, 
cônjuge, filhos, amigos, inimigos, etc...)? (Mateus 6.15; 18.23-35) 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
11. Quantas vezes devemos perdoar àqueles que nos feriram, que se arrependem e 
nos pedem perdão? (Mateus 18:21-22) 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Pela graça de D’us temos recebido o perdão, que nos dá a vida eterna, e a 
purificação de nossos pecados, que nos permite uma comunhão constante com 
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nosso Criador. Alegremo-nos com isto e estejamos prontos para perdoar aos outros 
assim como Ele (D’us) nos tem perdoado. 
 
Atividade para a semana: 
 
01. Reescreva sem o auxílio de ninguém, todas as respostas desta lição. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
02. Continue lendo cinco capítulos do Evangelho de João durante a semana, um a 
cada dia, começando com o sexto.  
 
03. Não se esqueça de anotar as dúvidas e curiosidades encontradas durante a 
leitura para serem tratadas no próximo encontro (NEF, discipulado, culto ou 
Estudo Bíblico). Não perca esta oportunidade. 
 
04. Leia todos os dias, até decorar e poder recitar sem ler, esta passagem de 1 
João 1.9:  
 
"Mas, se confessarmos os nossos pecados a Deus, ele cumprirá a sua promessa e 
fará o que é correto: perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


