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S E S S Ã O

A Falta de Perdão Entrega
Você aos Torturadores

Introdução

1

PA RT E

Porque a Ideia de Perdoar “70 vezes 7” é Uma Ideia Brilhante

21
Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: “Senhor, quantas vezes deverei perdoar
a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até sete vezes?”
22

Jesus respondeu: “Eu lhe digo: Não até sete, mas até setenta vezes sete.

“Por isso, o Reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos.
Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme
quantidade de prata. 25 Como não tinha condições de pagar, o senhor ordenou que ele, sua
mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida.
23
24

“O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: ‘Tem paciência comigo, e eu te pagarei
tudo’. 27 O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir.
26

28
“Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos, que lhe devia cem
denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: ‘Pague-me o que me deve!’

“Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: ‘Tenha paciência comigo, e eu lhe
pagarei’.
29

5. “Torturar” significa causar outra pessoa aflição e ________________
Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda.
E disse: “Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento”.
Mateus 8:5-6

5
6

…mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham
princípios morais 8 (pois, vivendo entre eles, todos os dias aquele justo se atormentava em sua
alma justa por causa das maldades que via e ouvia). 2 Pedro 2:7-8
7

2

Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Apocalipse 12:2

O Diabo, que as enganava, foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já
haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite, para todo
o sempre. Apocalipse 20:10
10

6. Os “torturadores” aplicam disciplina até que o perdão seja totalmente __________
7. Cristo usa o medo dos “torturadores” como a razão para perdoar sem __________

2

PARTE

Os Princípios Básicos do Perdão

“Mas ele não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida.
Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram
muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido.
30
31

32
“Então o senhor chamou o servo e disse: ‘Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque
você me implorou. 33 Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de
você?’ 34 Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia.
35
“Assim também lhes fará meu Pai celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a
seu irmão”. Mateus 18:21-35

1. Deus deseja que todos perdoam uns aos outros por _________________

Conclusão

2. Deus descreve as pessoas que não perdoam como sendo _________________

O Verificador de Perdão: “Você diria que já sofreu tormento?”

3. Deus apresenta todos que optam não perdoar aos ________________
1ª Exceção: A Janela de _________________
2ª Exceção: A Estação de _________________

Já que Jesus revela que a falta de perdão resulta sempre em sendo entregue aos “torturadores”,
perguntando a pessoa “se sentem tormento” (o resultado de tortura) é então o protocolo correto
para verificar se a pessoa tem realmente a falta de perdão na sua vida. Só Deus fará a pessoa
confirmar ou negar se é verdade ou não.

4. Deus não é abusivo mas tem pouca tolerância do pecado de ______________
3

4
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S E S S Ã O

Os Cinco Requisitos para
Perdão Eterno

Introdução

4.1 Perdoe todas as pessoas que possam ter lhe magoado intencionalmente ou ________
		 4.2 Perdoe todas as pessoas por cada uma das suas _________________
		 4.3 Perdoe os indivíduos e os grupos que causaram a _________________
		 4.4 Perdoe os indivíduos, sejam eles vivos ou mortos, porque a ferida do coração ________

1º Requisito

________________ o seu coração em preparação para perdoar.

“Assim também lhes fará meu Pai celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão”.
Mateus 18:35
35

1.1 Qualquer pessoa pode abrir o seu coração a qualquer momento que querem.

2º Requisito

		 4.8 Perdoando não quer dizer que você aceita ou desculpa as suas _________________

___________ compaixão à pessoa que você precisa de perdoar.

”O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir.
tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você?” Mateus 18:27, 33

33

“Foi movido com compaixão” (o verbo passivo—acontece a você)

2.2 A compaixão pode ser aumentada pela sua própria _________________
			

		 4.9 Perdoando não quer dizer que você não mantem _______________ saudáveis.

Você não devia ter

2.1 A compaixão pode ser aumentada pela outra _________________
			

		 4.6 Perdoe os indivíduos mesmo se eles não mudam o seu _________________ ou não.
		 4.7 Perdoe os indivíduos façam eles _________________ ou não.

1.2 Você não pode perdoar ninguém sem primeiro abrir o seu coração.

27

		 4.5 Perdoe os indivíduos mesmo se eles _________________ ou não.

“Devia de ter tido compaixão” (verbo ativo—você o faz acontecer)

4.10 Perdoando nem sempre quer dizer que o seu relacionamento sera _______________

5º Requisito
44

_________________ e faça bem à pessoa.

“Mas eu lhes digo: Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, 45

para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu
sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos.” Mateus 5:44-45
5.1 “Ame (imperativo ativo e presente) os seus inimigos”

3º Requisito

_______________ a pessoa da prisão interna do seu coração.

“O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir.”
Mateus 18:27
27

3.1 A pessoa tem de se separar da “transgressão” que cometeram.
3.2 A pessoa fica trancada dentro da prisão do seu coração até que você o liberta.

5.2 “Abençoe (imperativo ativo e presente) os que lhe maldizem””
5.3 “Faça bem (imperativo ativo e presente) àqueles que lhe detestam (presente ativo)”
5.4 “Reze (imperativo presente) por aqueles que lhe maltratam (particípio ativo presente)”
5.5 “Reze (imperativo presente) por aqueles que lhe perseguem (particípio presente)”

4º Requisito
27

___________ cada transgressão, ofensa, erro, pecado e ferida.

“O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir.”

“Então o senhor chamou o servo e disse: ‘Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me
implorou.’ 35 “Assim também lhes fará meu Pai celestial, se cada
um de vocês não perdoar de coração a seu irmão”. Mateus 18:27, 32, 35
32

5

Conclusão
32
Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente,
assim como Deus os perdoou em Cristo. Efésios 4:32

6
6
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S E S S Ã O

O Que Acontece Quando Você Não
Perdoa as Outras Pessoas?
Introdução

1

PA RT E

A Nossa Falta de Perdão pára Deus de Nos Perdoar

Vocês, orem assim: “Pai nosso, que estás nos céus! Santificado seja o teu nome. 10 Venha o
teu Reino; seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. 11 Dá-nos hoje o nosso pão de
cada dia. 12 Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. 13 E não
nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o Reino, o poder e a glória
para sempre. Amém.14 Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai celestial também
lhes perdoará. 15 Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai celestial não lhes perdoará as
ofensas. Mateus 6:9-15

1. Deus só perdoa os nossos pecados se nós perdoamos as dívidas e os _________
		dos outros.
2. Pecados que não são perdoados fazem a base legal para a nossa vida atual de
		_____________
“Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia.
“Assim também lhes fará meu Pai celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu
irmão”. Mateus 18:34-35
34
35

3.	O tormento pode lhe afetar fisicamente, espiritualmente, mentalmente,
financeiramente _________________
4.	O tormento aumenta em intensidade devido ao aumento no número de
_________________ não perdoados.
5.	A oração, as boas obras, o ministério ou mesmo a _________________ não
fazem acabar o tormento de falta de perdão.

2

As Consequências na Vida da
Pessoa Que Não Perdoa Outras Pessoas

1ª ETAPA ______________________ Você decide não perdoar a outra pessoa por causa

Guardar maus sentimentos contra a
pessoa por causa das suas atitudes e
ações dolorosas.

das feridas que sofreu por sua causa. Ou, então decide
mesmo de “esquecer disso” e continuar com a sua
vida—sem percebendo que a ferida ficará infetada em
breve.

2ª ETAPA ______________________ Com tempo, a sua falta de perdão torna-se em

9

PA RT E

Etapa no Gradiente
da Falta de Perdão

A Falta de Perdão Espalha-se pelo Gradiente da Falta de Perdão

29
Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar
os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. 30 Não
entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da
redenção. 31 Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como
de toda maldade. 32 Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se
mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Efésios 4:29-32

7

Sentir desagrado, hostilidade e
antagonismo; guardar sentimentos
fortes e negativos.

sentimentos de raiva—as vezes você até perde a
sua paciência com eles ou com alguém que faz-lhe
lembrar deles. Você tem de se acalmar quando eles
estão próximos e esconder a sua raiva.

3ª ETAPA ______________________ Você fecha completamente o seu coração quanto à
Ter emoções fortes e negativas;
cinismo, ser duro, caloso e
desconfiado.

outra pessoa. Você fica facilmente irritado, frustrado
e perdeu a sua páz. Você já não confia na pessoa e
começa a ficar mal-humorado, retirado e duro. Paredes
impenetráveis são postas em volta do seu coração.

4ª ETAPA

Você fala mal da pessoa que lhe feriu e fica contente
quando ouve que eles estão a sofrer. Você interpreta
mal os motivos da outra pessoa porque não pode
confiar neles—e diz aos outros para também não
confiar neles. Você mexerica a respeito deles.

_____________________

Comunicar com a intenção de
difamar e danificar a reputação da
outra pessoa; mexericos e boatos.

5ª ETAPA

_____________________

Ter uma profunda atitude crítica em
relação a uma pessoa; relembrar
repetidamente ofensas do passado.

6ª ETAPA

_____________________

Não gostar intensamente ou
apaixonadamente; sentir uma
hostilidade extrema contra uma
pessoa, detestar, evitar contato.

7ª ETAPA

_____________________

Desejar vingar-se, infligir dano,
humiliação; infligir castigo;
necessita retribuição.

Você toma nota de todos os erros e ações cruéis da
outra pessoa—e faz um caso sobre porque não pode
confiar neles. Você faz uma ligação entre todos os
negativos do passado que a pessoa fez e põe-nos
numa lista bem detalhada que aumenta cada vez mais.
A sua amargura aprofunda e não consegue encontrar
nada de bom sobre a pessoa.
Você detesta a ideia de estar com a pessoa, até mesmo
vendo-lhes numa loja pertuba-lhe. De repente você
tem tantas razões para não gostar e não confiar neles
que não quer ter nada a ver com eles. Você os evita e
só pensando neles pertuba as suas emoções. Eles são o
seu inimigo—você odeia-os.
O seu desejo interno é para fazê-lhes pagar por o que
fizeram e isto chega à um ponto em que você reage—
você deseja-lhes mal (uma maldição) e não quer que
nada de bom aconteca com eles (nenhuma bênção).
Até pode tentar-lhes magoar em várias maneiras. Até
pode desejar que morressem—ou matá-los você
mesmo.

Conclusão
8
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S E S S Ã O

Etapas a Seguir para
Perdoar as Outras Pessoas
Introdução

1

PART E

A Preparação para Perdoar as Outras Pessoas

Conceda compaixão às pessoas que vai perdoar—e descreva a sua empatia e compaixão dizendo
algo como, “Eu sei que os meus pais estavam sob muito estresse e o álcool fez-lhes abusivos”, ou
“Eu sei que não era a intenção deles de me magoar”, ou “Eles foram abusados por outra pessoa e
estavam a se identificar com aquela dor”, ou “Acabaram de perder o seu trabalho”, ou “A filha mais
nova e solteira está grávida”, etc.

Pessoa

Descreva a Sua Empatia e Compaixão

1ª Preparação _________________ que vai perdoar as pessoas.
2ª Preparação ______________ as pessoas que você quer perdoar.

Nomeie as pessoas que lhe magoaram mais (use apenas os iniciais se for confidencial):
Considere seus pais, irmãos, familiares, conjûge, filhos, amigos, vizinhos, estranhos, escola, Igreja, negócio,
governo, tribo, etc. Inclua pessoas desde a sua infância ou até mesmo que já faleceram.

3ª Preparação _________________ das ofensas e mágoas específicas.
Escolha duas ou três pessoas e liste todas as coisas dolorosas que a pessoa fez—não avalie,
simplesmente descreva. Inclua as feridas que foram feitas intencionamente e acidentalmente—fisíco,
emocional, mental, e espiritual. Em poucas palavras, escreva como se sentiu quando isso aconteceu.

3º Passo ________________ cada pessoa da prisão interna do seu coração.
Quando você foi ferido, especialmente repetidamente ou profundamente e decidiu não perdoar,
você desceu aquele gradiente venenoso de falta de perdão e acabou pondo a pessoa na prisão do
seu coração por causa do que fizeram. Talvez até tivesse dito, “Eu nunca o ou a perdoará!”
3.1 Imagine a pessoa no seu coração, dentro de uma prisão de grades.

Pessoa

O que é que eles fizeram?

Como é que você se sentiu?

3.2 Imagine que você está no lado de fora da porta da prisão expressando a sua compaixão.
3.3 Imagine que você está abrindo a porta, dizendo, “Eu liberto-te totalmente do que fez!”
3.4 Imagine o sentimento de incrível liberdade ao abraçá-los.
3.5 Imagine eles chorando com remorso por causa do que fizeram—mas contentes com sua
libertação.

2

PA RT E

4º Passo _________________ cada pessoa por cada ferida.

O Processo de Perdoar as Outras Pessoas

1º Passo ____________ o seu coração para poder perdoar as outras pessoas.

“Venho por este meio escolher para não me proteger mais das minhas feridas do coração, mas
para abrir o meu coração completamente, para perdoar todos os outros, libertar-los e terminar
todo o meu tormento.”

2º Passo ____________ compaixão a cada pessoa que você precisa de perdoar.
9

Lembre-se que o perdão inclui tanto libertar a pessoa da prisão do seu coração e depois
perdoando-lhes para cada ferida. Escolha a pessoa que mais lhe feriu e depois diga estas frases
em voz alta silenciosamente e devagar—certificando-se que o seu coração e as suas palavras
correspondem:
“NOME, eu decidiu de te perdoar—do meu coração e para cada ferida. Eu não te perdoei há
muito tempo. Eu abro o meu coração completamente e te perdoo por tudo o que fez a mim.
NOME, eu sinceramente te perdoo por ter te magoado quando tu DIGA O QUE ELES FIZERAM.
Fez-me sentir DIGA O QUE SENTIU. Eu já não guardo nenhum sentimento de não perdão contra
ti—eu te perdoo completamente!”
10

5 ª

Deus Compromete-se a Lidar
com A Vingança por Você

5º Passo _________________ e faça boas obras à pessoa.
Quando você abençoa a pessoa que lhe feriu, você cumpre a sua maior vocação—de responder
na mesma maneira em que Jesus respondeu. Ele foi severamente, brutalmente e injustamente
ferido repetidamente.
5.1 Reze a Deus que Ele os abençõe dizendo esta oração:
		 “Senhor, eu lhe peço para benzer o/a NOME em tudo incluindo XXX.”

5.2 	Peça a Deus para lhe dar uma oportunidade, se for possível, para lhes amar e fazer alguma
caridade.
“Por favor, dê-me uma oportunidade para lhes amar e também para lhes mostra a
profundidade do meu perdão.”

3

PA RT E

S E S S Ã O

Introdução

1

PA RTE

O Conforto da Vingança

Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera. E disse a si
mesmo: “Os dias de luto pela morte de meu pai estão próximos; então matarei meu irmão
Jacó”. 42 Quando contaram a Rebeca o que seu filho Esaú dissera, ela mandou chamar Jacó,
seu filho mais novo, e lhe disse: “Esaú está se consolando com a idéia de matá-lo.” Gênesis
27:41-42
41

1. A vingança deseja ou inflige mal à pessoa que lhe causou ________
2. A vingança começa na pessoa ferida por causa dos sentimentos de _________
3. A vingança permanece no coração por causa do gradiente de __________

A Paz que Recebe Quando Perdoa as Outras Pessoas

Oração

_________________ os seus pecados de não perdão a Deus

“Querido Deus—eu Lhe confesso os meus pecados de não perdão, raiva, amargura, calúnia,
ressentimento, ódio e vingança. Por favor, perdoe-me e purifique-me de toda injustiça! Em nome
de Jesus, Amém.”

4. A vingança aprofunda ao longo do tempo e produz ________ emocional.

2

PA RTE Desejar vingança é pecado?

1. O desejo de vingança existe no céu sem pecado nos __________ martirizados.
Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos
por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. 10 Eles clamavam em alta voz: “Até
quando, ó Soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o
nosso sangue?” Apocalipse 6:9-10

9

2. Deus vê tomando vingança contra os que lhe estão pertubando como _________

Conclusão

Por esta causa nos gloriamos em vocês entre as igrejas de Deus pela perseverança e fé
demostrada por vocês em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. 6 É justo
da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhes causam tribulação, 7 e dar alívio a
vocês, que estão sendo atribulados, e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for
revelado lá dos céus, com os seus anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes. 8 Ele punirá
os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. 2
Tessalonicenses 1:4, 6-8a
4

O Validador de Perdão: “Diante de Deus, eu perdoei todos por tudo.”
Use o Validador de Perdão para fazer certeza que não há ninguém faltando que você precisa
de libertar or qualquer ofensas que precisa perdoar—você não quer que o tormento continua!
O Espírito Santo pode ajudar com aqueles de que tenha esquecido. Repita o processo e depois
repita o Validador de Perdão até ter uma páz completa e não há nenhum nome ou ferida que
entre na sua mente. É assim que sabe que seu tormento tem sido completamente anulado.

11

3. Deus mesmo promete vingar-se daqueles que são Seus _______________
“Vejam agora que eu sou o único, eu mesmo. Não há Deus além de mim. Faço morrer e faço
viver, feri e curarei, e ninguém é capaz de livrar-se da minha mão. 40 Ergo a minha mão para
os céus e declaro: Juro pelo meu nome que, 41 quando eu afiar a minha espada refulgente e a
minha mão empunhá-la para julgar, eu me vingarei dos meus adversários e retribuirei àqueles
que me odeiam. Deuteronômio 32:39-41
39

12

3

PA RTE

Como Lidar Com o Seu Desejo de Vingança

Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos.
Façam todo o possível para viver em paz com todos. 19 Amados, nunca procurem vingarse, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: “Minha é a vingança; eu retribuirei”, diz o
Senhor. 20 Ao contrário: “Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer; se tiver sede, dê-lhe de
beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele”. 21 Não se deixem vencer
pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Romanos 12:17-21
17
18

1º Passo Escolha retribuir a ninguém mal por _________________
17

Não retribuam a ninguém mal por mal. Romanos 12:17a

2º Passo Planeje com antecedência para responder àqueles que lhe fazem mal
com _________
17

… Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Romanos 12:17b

3º Passo Nunca procure vingar-se contar qualquer pessoa, a qualquer hora, por
________
19

Amados, nunca procurem vingar-se. Romanos 12:19a

4º Passo Delegue a sua ira a Deus que afirma que toda a vingança é ________
19
Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito:
“Minha é a vingança; eu retribuirei”, diz o Senhor. Romanos 12:19a-b

5º Passo Acredite que Deus cumpre as Suas promessas e que Ele se vinga
por _________
19

“Minha é a vingança; eu retribuirei”, diz o Senhor. Romanos 12:19c

A vontade de Deus é que vocês sejam santificados: abstenham-se da imoralidade sexual. 4 Cada
um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, 5 não dominado pela paixão
de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. 6 Neste assunto, ninguém
prejudique seu irmão nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes
dissemos e asseguramos. 1 Tessalonicenses 4:3-6

4

PA RT E

Como expressar o seu desejo de vingança a Deus

1. Jeremias: 12 Ó SENHOR dos Exércitos, tu que examinas o justo e vês o coração e a
mente, deixa-me ver a tua vingança sobre eles, pois a ti expus a minha causa. Jeremias
20:12
2. Davi: 11 Olha, meu pai, olha para este pedaço de teu manto em minha mão! Cortei a ponta

de teu manto, mas não te matei. Agora entende e reconhece que não sou culpado de fazer-te
mal ou de rebelar-me. Não te fiz mal algum, embora estejas à minha procura para tirar-me a
vida. 12 O SENHOR julgue entre mim e ti. Vingue ele os males que tens feito contra mim,
mas não levantarei a mão contra ti. 15 “O SENHOR seja o juiz e nos julgue. Considere ele
minha causa e a sustente; que ele me julgue, livrando-me de tuas mãos”. 1 Samuel 24:1112, 15

5

PA RT E

Considere demonstrar misericórdia em vez de vingança

1. Jesus Cristo:

Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os
criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. 34 Jesus disse: “Pai, perdoa-lhes, pois
não sabem o que estão fazendo”. Lucas 23:33-34a
33

2. Estevão: 59 Enquanto apedrejavam Estêvão, este orava: “Senhor Jesus, recebe o meu
espírito”. 60 Então caiu de joelhos e bradou: “Senhor, não os consideres culpados deste
pecado”. E, tendo dito isso, adormeceu. Atos 7:59-60
3. Paulo:

Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a retribuição
pelo que fez. 15 Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. 16 Na
minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar; todos me abandonaram. Que isso
não lhes seja cobrado. 1 Timóteo 4:14-16
14

3

4. Salomão: 17 Não se alegre quando o seu inimigo cair, nem exulte o seu coração quando

ele tropeçar, 18 para que o SENHOR não veja isso, e se desagrade, e desvie dele a sua ira.
Provérbios 24:17-18

Conclusão

6º Passo A vingança é extraída, por isso liberte-se para mostrar ____________
Ao contrário: “Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer; se tiver sede, dê-lhe de beber.
Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele” 21 Não se deixem vencer pelo
mal, mas vençam o mal com o bem. Romanos 12:20-21
20

7º Passo Não se permite deixar ficar vencido pelo mal—mas vença com o ________
21

Não se deixem vencer pelo mal, mas venç.am o mal com o bem. Romanos 12:21
13

Pois, que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês
suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. 21 Para isso vocês
foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que
sigam os seus passos. 22 “Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em
sua boca.” 23 Quando insultado, não revidava; quando sofria, não fazia ameaças, mas entregavase àquele que julga com justiça. 1 Pedro 2: 20-23
20

14

6 ª

S E S S Ã O

Como é que Deus Pode Perdoar
Qualquer Pessoa por Tudo?

2. Deus sentiu ira contra nós por causa da nossa _________________ intencional.
Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, 2 nos quais costumavam viver, quando
seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está
atuando nos que vivem na desobediência. 3 Anteriormente, todos nós também vivíamos entre
eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os
outros, éramos por natureza merecedores da ira. Eféios 2:1-3
1

“Quem crê no Filho tem a vida eterna; já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de
Deus permanece sobre ele”. João 3:36

36

Introdução

1

PA RT E

Como é que Deus Sente Pessoalmente a Nossa Desobediência?

1. Deus revela que Ele é o nosso Pai e que nós somos os Seus _________________

De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os
tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. 27 Deus fez
isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não
esteja longe de cada um de nós. 29 “Assim, visto que somos descendência de Deus…”
Atos 17:26-27, 29a
26

2. Deus considera a nossa desobediência como sendo contra Ele _________________
		 2.1	Deus foi seriamente entristecido: 9 …lembrarão como fui entristecido por seus corações
adúlteros, que se desviaram de mim, e, por seus olhos, que cobiçaram os seus ídolos.
Ezequiel 6:9b
		 2.2		O coração de Deus foi cortado: O SENHOR viu que a perversidade do homem tinha
aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era
sempre e somente para o mal. 6 Então o SENHOR arrependeu-se de ter feito o homem
sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Gênesis 6:5-6
10
Durante quarenta anos fiquei irado contra aquela geração e disse: Eles são um povo
				
de coração ingrato; não reconheceram os meus caminhos. Salmos 95:10
5

		 2.3		A simpatia de Deus foi despertada: 8 “Como posso desistir de você, Efraim? Como
posso entregá-lo nas mãos de outros, Israel? Como posso tratá-lo como tratei Admá?
Como posso fazer com você o que fiz com Zeboim? O meu coração está enternecido,
despertou-se toda a minha compaixão.” Oséias 11:8a, c
		 2.4		Deus deseja profundamente a obedência: 29 Quem dera eles tivessem sempre no coração
esta disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim tudo
iria bem com eles e com seus descendentes para sempre! Deuteronômio 5:29

2

3. Deus sente a nossa negligência e rebelião com mágoa e ________________

PA RT E

Como é Que Deus Reagiu e Julgou o Nosso Pecado e Rebelião?

1. Por causa da nossa rebelião e pecado, Deus nos viu como os Seus ________________
… quando ainda éramos pecadores. 10 quando éramos inimigos de Deus.
Romanos 5:8b, 10a

8

15

3. Desde do tempo da criação, Deus decretou que a desobediência resulta na _______ de morte.
E o SENHOR Deus ordenou ao homem: “Coma livremente de qualquer árvore do jardim, 17
mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer,
certamente você morrerá”. Génesis 2:16-17
16

23

Pois o preço do pecado é a morte. Romanos 6:23a

4. A justiça de Deus necessita que os mesmos pecados resultem na mesma pena:
O ________ eterno.
Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em
abismos tenebrosos a fim de serem reservados para o juízo. 2 Pedro 2:4

4

“Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: ‘Malditos, apartem-se de mim para o fogo
eterno, preparado para o Diabo e os seus anjos.’ Mateus 25:41
41

12
Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro
livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito,
segundo o que estava registrado nos livros. 13 O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte
e o Hades entregaram os mortos que neles havia; e cada um foi julgado de acordo com o que tinha
feito. 14 Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte.
15
Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo.
Apocalipse 20:12b-15

3

PA RTE

Como é Que Deus Superou a Sua Tristeza e
Feridas Que Os Filhos Lhe Deram

1. Deus manteve o Seu santo coração aberto para todos nós e procurou uma
___________ justa
2. A solução de Deus deve de pagar a pena da morte pela ___________ sem pecado

Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento.
Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em
estima. 4 Certamente ele tomou sobre si s nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças;
contudo nós o consideramos castigado por Deus, por Deus atingido e afligido. 5 Mas ele foi
transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniqüidades; o
castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. 6 Todos nós, tal qual
ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho; e o SENHOR fez
cair sobre ele a iniqüidade de todos nós. 10 Contudo, foi da vontade do SENHOR esmagá-lo e fazêlo sofrer, e, embora o SENHOR tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa. Isaías 53:3-6, 10a
3

16

21
Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos
justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21

3. Deus estava“satisfeito”em mandar o Seu Filho para morrer porque Ele amava nos como ____
De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios.
Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém
tenha coragem de morrer. 8 Mas Deus demonstra seu amor por nós: Cristo morreu em nosso
favor quando ainda éramos pecadores. Romanos 5:6-8
6
7

5

PARTE

Como é Que Deus Pode Perdoar Todos
os Meus Pecados, e Ainda Não Me Perdoar?

Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai celestial também lhes perdoará.
Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai celestial não lhes perdoará as ofensas.
Mateus 6:14-15

14
15

1º Tipo: O Perdão de Deus
Perdão para

2º Tipo: O Nosso Perdão
Perdão pelo

23
… para que o mundo saiba que tu me enviaste, e os amaste como igualmente me amaste.
João 17:23b

4. Deus mandou Jesus para satisfazer a Sua ira, pagando completamente pelo _____ de todos.
Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós: enviou o seu Filho Unigênito ao
mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. 10 Nisto consiste o amor: não em que nós
tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação
pelos nossos pecados. 1 João 4:9-10

1

O problema universal de toda a humanidade

Problema universal de todos os crentes

2

O foco está na vida depois da morte

O foco está na vida antes da morte

9

3

Problema: A necessidade da pena de morte

Problema: A necessidade do nosso perdão

Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos
pecados de todo o mundo. 1 João 2:2

4

A compaixão que Deus tem por nós

A nossa compaixão por outros e nós mesmos

Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o Reino do seu Filho
amado, 14 em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Colossenses 1:13-14

5

Será que Deus nos perdoa?

Será que perdoamos os outros e a nós mesmos?

6

Salvo do tormento no _____________

Salvos de tormento na _____________

7

O tormento não acaba com a morte

O tormento termina imediatamente com o perdão

8

Fé na morte substitutiva de Cristo

A obediência à necessidade do perdão de Deus

9

"Acredite e será salvo"

“Perdoe e será liberto"

2

13

4

PA RT E

Como é que Deus Fez Provisão para que o Homem Pudesse
Receber o Seu Perdão?

1. Deus pagou a preço por meio de Jesus e ofereceu aquele sacrifício como um ___________

23
Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo
Jesus, nosso Senhor. Romanos 6:23

2. Deus não deixa que o homem page a pena de morte com boas _______________
8
9

Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus;
não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2:8-9

3. Deus só precisa que tenha fé na morte substitutiva de Cristo pela _______________
“Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho Unigênito, para que todo o que
nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. 17 Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo,
não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. João 3:16-17
16

Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se
tornarem filhos de Deus. João 1:12
12

17

10 Pela obra de Cristo para nosso perdão

Pelo meu trabalho do perdão

11 O dom de Cristo para todos

O nosso dom para qualquer pessoa

12 O preço do pecado é a _____________

O preço do pecado é ______________

Conclusão
9
Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós: enviou o seu Filho Unigênito ao
mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. 10 Nisto consiste o amor: não em que nós
tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação
pelos nossos pecados. 1 João 4:9-10

18

7 ª

S E S S Ã O

O Que Acontece Quando
Você Não Se Perdoa

1

Introdução

PA RT E

2

A Experiência da Pessoa Que Não Se Perdoa
As Etapas no Gradiente da Falta de Perdão
Os Resultados na Vida da Pessoa Que Não Se Perdoa

1ª Etapa _____ de _________ contra si mesmo. Você sente que nunca pode se perdoar pelo

A Falta de Orações Respondidas ou Milagres

Respondeu Jesus: “Tenham fé em Deus. 23 Eu lhes asseguro que se alguém disser a este
monte: ‘Levante-se e atire-se no mar’, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá
o que diz, assim lhe será feito. 24 Portanto, eu lhes digo: Tudo o que vocês pedirem em oração,
creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. 25 E quando estiverem orando, se tiverem
alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai celestial lhes perdoe os seus
pecados. 26 Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os
seus pecados”. Marcos 11:22-26
22

PA RT E

3

PA RTE

Há uma mudança negativa de vida se não perdoar

que fez—intencionalmente ou acidentalmente—devido á imensa dor ou más consequências que não
podem ser desfeitas. Você tem vários flashbacks (regresso ao passado) do que fez.

2ª Etapa

____________________ contra si mesmo. Com o passar do tempo, você sente-se preso
e tenta ignorar as memórias dolorosas. Muitas vezes sente raiva alheio e até pode reagir de forma
exagerada e perder a sua calma e atacar outros sem mais sem menos. Ou, pode continuar a suprimir
as memórias e sofrer cada vez mais depressão teimosa.

3ª Etapa

______________________ contra si mesmo. Você muda durante esta etapa gradiente
da falta de perdão e torna-se duro, desconfiado, rebelde, mal-humorado, retirado. Muitas vezes a
aflição interna torna-se tão forte que você começa a considerar atos pecaminosos e relacionamentos
inadequados para dar-lhe conforto.

1. Você desenvolve uma resposta habitual a ser ferido por causa da _____ de _____

4ª Etapa ___________________ contra si mesmo. Você fala mal de si mesmo e depois ouve-se
criticando-se aos outros—”Eu não valho nada, sou idiota, sou como uma mercadoria danificada, e vou
sempre ser um fracasso.” Você sabe as coisas terríveis que tem feito.

2. Você tem medo de ser ferido de novo, e constroi paredes a volta do seu ____________

5ª Etapa

2.3 Você tem cada vez menos sentimentos amorosos e afetuosos.

_____________________ de si mesmo. Você acompanha todas as coisas “estupidas” que
diz e as coisas “dolorosas” que faz—mesmo inocentemente. As coisas que nunca lhe perturbaram
antes são agora as razões adicionais para os seus fracassos. Você relaciona erros do passado e/ou
pecados com uma série de razões que justifica a sua inutilidade e as condições negativas. Nesta fase
há vícios descontrolados como, por exemplo, pornografia, alcoolismo, abuso de drogas, abuso físico
e sexual, adultério, medicamentos prescritos para a ansiedade—qualquer coisa para libertar a tensão
que corrói você.

2.4 Você nota que o seu coração está a ficar duro e insensitivo.

6ª Etapa

2.1 Você constroi paredes a volta do seu coração para não deixar pessoas lhe ferir.
2.2 Você experimenta a morte lenta e o murchando das suas emoções.

2.5 Você reage a mais feridas, aumentando as paredes do seu coração.

3. Você desconfia das pessoas e interpreta mal as suas ações e _________________
4. Você desenvolve sentimentos de insegurança, baixa auto-estima e medo de ___________
5. Você torna-se defensivo, atribui as culpas a todos os outros, e cai em _____________
6. Você luta com a ansiedade e depressão e pecado para encontrar qualquer __________
7. Você não consegue conectar-se com Deus e luta com _________________
19

_________________ contra si mesmo. A sua vida continua a provar que você não valor
nenhum—você sente-se inferior, mal, sem amor ou incompetente. Odia sozinho e ao mesmo tempo não se
sente digno de estar com mais alguém—torna-se cada vez mais temeroso. Afinal, se saibem o que fez, quem
é que queria estar consigo? O ódio a si mesmo é uma condição terrível que gera nada mais do que dano e
dor. Você é tentado ou pratica mesmo comportamento autodestrutivo como o abuso de álcool e drogas, promiscuidade (pergunta a si mesmo quem é que me queria a não ser só por sexo). Muitas vezes você retira-se e
sente-se inútil e incapaz de fazer quaisquer mudanças.

7ª Etapa ___________________ contra si mesmo. O seu desejo interno de fazer-se pagar por aquilo
que fez aumenta até o ponto em que reage. Não consegue lidar com sucesso porque sente constantemente
que precisa de pagar por tudo aquelas coisas terríveis que fez. Você pratica auto-sabotagem—como sendo
demitido do seu trabalho, gastando imenso e formando imensas dívidas, acabando com relacionamentos
longos. Pode também conseguir esconder comportamentos destrutivos como distúrbios alimentares,
cortando-se, e pensamentos de suícido e até pode tentar suícidar-se por causa daquilo que fez.

Conclusão
20

8 ª

S E S S Ã O

Passos a Seguir
para Se Perdoar
Introdução
Respondeu Jesus: “Asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante, três vezes você
me negará”. 35 Mas Pedro declarou: “Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te
negarei”. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. 74 Aí ele começou a se amaldiçoar e a
jurar: “Não conheço esse homem!” Imediatamente um galo cantou. 75 Então Pedro se lembrou
da palavra que Jesus tinha dito: “Antes que o galo cante, você me negará três vezes”. E, saindo dali, chorou amargamente. Mateus 26:34-35, 74-75
34

1

PA RT E

A Preparação para Se Perdoar

2

PA RTE

O Processo de Perdoar a Si Mesmo

1º Etapa

_________________ o seu coração para poder se perdoar.

“Eu escolho a não me proteger das feridas do coração que eu mesmo causei, ferindo outros
e a mim mesmo. Eu abro o meu coração para poder perdoar, liberto-me, e terminar todo o
tormento.”

2º Etapa

_________________ compaixão a si mesmo como pessoa.

“Eu não sou perfeito e cometo erros e pecados como outras pessoas. Eu escolho obedecer a Cristo
e “amar a mim mesmo” o suficiente para permitir-me a conceder misericórdia, graça, e compaixão
a mim mesmo. Eu aceito a realidade e nunca mais nego o que fiz ou nego a minha necessidade de
me perdoar.” Escolha as maiores feridas que você comprometeu a si mesmo, e escreva o que estava a
acontecer na sua vida naquela altura e demonstre compaixão, dando graça e misericórdia a si mesmo.
O que é que fez?

1ª Preparação _________________ que vai se perdoar hoje.

Descreva a sua compaixão a si mesmo.

2ª Preparação ________ as feridas que causou aos outros que feriu você também.
“Por este meio, peço a Deus para me revelar as feridas que eu causei na vida dos outros que possam
me terem ferido também. Por favor, guie-me nessas áreas que Você quer que eu me perdoe.”
A Pessoa

O que lhes fez?

Como se sente sobre isso?

		

3º Etapa
3ª Preparação

_________________ as feridas que causou a si mesmo

“Eu também peço a Deus para me revelar aquelas feridas que eu causei a mim mesmo, quer seja através
de erros ou atravéz de pecados. Por favor, guie-me nessas áreas que Você quer que eu me perdoe.”
O que foi que fez para se ferir?

Como se sente sobre isso?

_______________ se da prisão do seu coração e torne-se livre.

“Por este meio, eu abro oficialmente as portas da prisão do meu coração e liberto-me. Eu já não
me guardo em desacato pelo que fiz. Eu aceito a realidade—e já não nego o que fiz ou me julgo
por isso.”
		

3.1 Imagine-se no lado de fora da prisão do seu coração.

		 3.2 Imagine-se também trancado dentro daquela prisão de barras.
3.3 Imagine-se no lado de fora da porta da prisão expressando a sua compaixão.
3.4 Imagine-se abrindo a porta, dizendo, “Eu liberto-me completamente do que fiz!”
3.5 Imagine-se sentindo uma liberdade imensa ao abraçar-se.
3.6 Imagine-se chorando com remorso pelo que fez—mas contente de estar livre!

21

22

Lembra-se que o perdão inclui libertando-se da prisão do seu coração assim como
perdoando-se por cada ferida: “Eu escolho perdoar-me para as feridas que eu causei aos
outros e as feridas que eu causei a mim mesmo. Se eu cometi um erro terrível ou cometi
um imenso pecado, eu escolho perdoar-me completamente por o que fiz. Eu aceito a
realidade e permito-me a cura completa. Eu perdoe-me por ter ferido XXX fazendo XXX.
Eu perdoe-me por ter me ferido quando eu XXX.”

5º Etapa

____ _____________ e faça restauração àqueles que o precisam.

“Eu nunca mais vou evitar de falar sobre as coisas que eu fiz que feriram as outras pessoas.
Eu vou pedir desculpas e vou pedir seu perdão como eu já me perdoei. Se eu tivesse
roubado perdir perdão, eu vou ajudar as pessoas que eu feri a perdoar-me e a libertar-me
de qualquer dívida e ofensa que cometi.”

3

PA RT E

A Páz que Recebe ao Se Perdoar

Oração

____________ o seus pecados a Deus e peça-Lhe para lhe abencoar
abundantemente.

“Querido Deus—eu confesso-te os meus pecados de falta de perdão contra mim mesmo,
de raiva, de amargura contra mim mesmo, de calúnia, de ressentimento, de ódio de mi
mesmo e do desejo de vingar-me—defazer-me pagar por o que fiz. Eu aceito o facto
que Deus pagou a preço para os meus pecados e que Deus tem me disciplinado por eles.
Eu percebo agora que tenho sofrido desnecessariamente por ter praticado vingança
contra mim mesmo pelos meus pecados e erros. O meu sofrimento auto-infligido foi um
sofrimento inútil—e não era a vontade de Deus. Por favor, perdoe-me e purifique-me de
toda injustiça. Por favor, abençoe-me em todas as áreas da minha vida porque já não existe
falta de perdão na minha vida. Em nome de Jesus, Amém.”

Conclusão
O Validador de Perdão: “Antes de Deus, eu perdoei-me por tudo.”
Use o Validador de Perdão para fazer certeza que não há mais nenhuma área que falte
perdão a si mesmo—você não quer que o tormento continua. O Espírito Santo pode
iluminar a sua mente com outras coisas para que precisa de perdoar-se. Repita o mesmo
processo e depois repita o Validador de Perdão até ter páz completa e nenhuma outra ferida
entre na sua mente. É assim como sabe que o seu tormento foi completamente anulado.
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Somente os formulários com números válidos de TEN serão accreditados para uso no futuro

_________________ se para cada pecado, erro, e ferida.

Preencha o formulário • Dobre-o na linha pontilhada • Arranque com cuidado

4º Etapa

Como

Perdoar
as

Nome

Formulário de Avaliação do Curso

Outras

Pessoas
ea
Si Mesmo
❏ Masculino

Por favor,
ESCREVA DE FORMA CLARA e ENTREGUE HOJE
para receber ACREDITAÇÃO no futuro

❏ Feminino

Número de identificação do TEN

Data de nascimento
Mês

Morada de casa
Cidade

Estado

Endereço email

Número de telemóvel

Dia

Ano

País

Nome da sua igreja
Nome do seu pastor 

Participou em todas as oito sessões? ❏ Sim ❏ Não Se não, em quantas é que participou? ____
O seu pastor frequentou o curso hoje? _____________________________________
Qual foi o grau de ensino escolar mais superior que completou? __________________________
Qual é o melhor dia para você frequentar um curso de TEN? ______________________

Verifique que todas as suas informações
pessoais estão corretas:

Indique todos os modos atravêz do qual você
teve conhecimento de TEN:

❏ O pastor

❏ Eu moro na cidade

❏ Televisão

❏ Mensagem de texto no telemóvel

❏ Eu moro no campo

❏ Anúncio de rádio

❏ O pastor lhe encorajou

❏ Atualmente estou à procura
de emprego

❏ Eu tenho um smartphone e
posso receber e-mails

❏ Entrevista no rádio

❏ Um amigo lhe encorajou

❏ Jornal

❏ Panfleto/Folheto

❏ Trabalho em negócios

❏ Eu tenho um computador ou tablet

❏ Trabalho para o governo

❏ Eu uso o café de Internet

❏ Anúncio numa revista ❏ Estande de publicidade num
dos sítios do Campus de TEN

❏ Desempregado

❏ Tirei um dia de folga para
frequentar o curso de hoje

❏ Professor de escola

❏ Sou aposentado

❏ Artigos numa revista

❏ Foi avisado por Judea Harvest

❏ E-mail

❏ ‘Turn the Tide’/’Walk Thru the
Bible’ lhe avisou

❏ Online

Qual foi a sua parte preferida do curso de hoje?
__________________________________________________________________________________________
Se você tivesse que incentivar alguém para participar neste curso de TEN, o que é que você diria?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Poderia listar três pessoas, e os seus contatos, que acha que teria realmente beneficiado do curso de hoje?
Nome

Número de telemóvel

Nome

Número de telemóvel

Nome

Número de telemóvel

Formulário de Avaliação do Curso
1ª Sessão: A Falta de Perdão Entrega Você aos Torturadores (Páginas 3-4)
1. Qual é a razão principal que Cristo revela porque temos de perdoar “70 vezes 7”?

5ª Sessão: Deus compromete lidar com vingança por si (Páginas 12-14)
9. Daquilo que aprendeu, o seu desejo de vingança é certo ou errado? O que tem de fazer para torná-lo
completamente aceitável a Deus?

2. Como é que esta verdade lhe afectou?
10. Quando uma pessoa libertar completamente a sua vingança a Deus, o que é que são libertados a fazer?

2ª Sessão: Os Cinco Requisitos para Perdão Eterno (Páginas 5-6)
3.Liste os cinco requisitos bíblicos para perdoar como Deus quer:

6ª Sessão: Como É Que Deus Consegue Perdoar Qualquer Pessoa por Tudo? (Páginas 15-18)
11. O que aprendeu sobre como o pecado afeta Deus?

4. Quando perdoava as pessoas diferentes para suas feridas, o que acontecia consigo?

3ª Sessão: O que Acontece Consigo Quando Você Não Perdoa as Outras Pessoas? (Páginas 7-8)
5. O que é que Cristo revela que o Pai não fará a menos que perdoamos os outros? Como é que isso lhe
afetou?

6. Qual das 7 etapas do gradiente de perdão (página 8) é que mais lhe afetou?

12. Você chegou a confiar completamente na morte de Cristo e a ressurreição Dele como preço de pagamento para os seus pecados e aceita-O como o seu Salvador? Fez isso pela primeira vez hoje à noite?

7ª Sessão: O que Acontece Quando Você Não Perdoa a Si Mesmo? (Páginas 19-20)
13. Refire-se à página 28—podia identificar-se com essas características negativas da mudança
de vida? Com quais pode se relacionar?

14. O que é que esta sessão lhe fez quando pensou sobre perdoando a si mesmo? O gradiente de falta de
perdão lhe motivou a se perdoar?

4ª Sessão: Passos a Seguir para Perdoar as Outras Pessoas (Páginas 9-11)
7. Quando Deus lhe mostrava as pessoas que precisava de libertar, e as ofensas e feridas que precisava de
perdoar—o que descobriu sobre si mesmo?

8ª Sessão: Passos a Seguir para se Perdoar a Si Mesmo (Páginas 21-23)
15. O que aconteceu quando demonstrou a compaixão a si mesmo? Descobri que tem sido muito duro
consigo mesmo?

8. O que é o Verificador de Perdão? O que aconteceu quando o usou sobre si mesmo?
16. Consegui se perdoar? O que acontecer quando fez isso?

Por favor, mostre esta página ao seu reitor para poder receber crédito. Por favor, guarde esta página.
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