
 

                                                   
 

 
                                                      
 
 
 
                                                                         

 

 

 

 
 

 
Podemos retirar do texto algumas lições: 

 Aquele que não perdoa é egoísta, porque recebe o perdão de Deus, porém não está disposto a perdoar. 

 Aquele que não perdoa exige dos demais uma perfeição que ele mesmo não tem. 

 Aquele que não perdoa será julgado por Deus, com a mesma vara com a qual está medindo aos demais. 
Quem não consegue perdoar tem desejo de fazer justiça com as próprias mãos; possui uma angústia profunda; tem sérias 
dificuldades para orar e apresenta espírito e atitudes de irritação. 

 
1. As conseqüências de não perdoar são: 
a) Não recebem o perdão de Deus   –   Lucas  6:37 
b) Dá lugar ao Diabo   –   Efésios 4:26-27 
c) Há impossibilidade de participar da Ceia do Senhor devido a sua situação espiritual 

Você já viveu alguma situação em que não conseguia perdoar? 
 

2. E quando o irmão tem algo contra mim. O que devo fazer?   Mateus 5:23-24 
Devemos ir a ele – Ainda que não tenhamos feito nada, não podemos deixar o irmão sofrendo com amargura ou ressentimento. 
Devemos dizer-lhe que o notamos diferente, e, esgotar todos os recursos para resolver nossa situação com esta pessoa e conseguir 
estar em paz com ela. 
Você já conseguiu fazer isso? 
 

3. O que devo fazer para conseguir perdoar?  
a) Reconhecer nosso pecado diante de Deus. 
b) Pedir a Deus que nos ajude a perdoar com o Amor Dele. 
c) Falar com a pessoa com toda a franqueza, com espírito humilde e reconciliador. 

 
Conclusão: Devemos perdoar, pois já fomos perdoados lá no calvário, quando Jesus morreu por nós. O Senhor Jesus morreu por 
nossos pecados para reconciliar-nos com o Pai.   Romanos 5:11.   
Nosso coração deve encher-se de alegria ao pensar que nosso Senhor morreu para que recebêssemos o perdão pelos nossos 
pecados, até daqueles que teríamos vergonha em mencioná-los. Se Jesus fez tal obra por nós, não deveríamos perdoar uns aos 
outros?  Não deveríamos aceitar as pessoas como elas são? 
O que você acha? 
 
  
 
    
RECADOS IMPORTANTES:     
Você conhece alguém que esteja ressentido com você? 
Não importa o motivo, não importa quem magoou quem. 
Ore, peça a Deus que transforme o seu coração e também o coração da pessoa ressentida e ..... Vá a ele, em nome de Jesus. 
Se a pessoa ressentida estiver precisando de ajuda, dentro de suas possibilidades, o ajude.  
 
 
 
 

RESSENTIMENTOS 
Monte Sião (adaptado) 

ESTUDO P/ CÉLULAS  -  Estudo 1 

 
2ª Igreja Batista em Barra do Piraí 

R.José Alves Pimenta, 890 Matadouro Barra do Piraí/RJ 
 

QUEBRA GELO  -  5 minutos 

CÂNTICO   -   5 minutos 

 

ESTUDO   -    45 minutos 

 

Escolha um de seus auxiliares para ficar responsável pelo “Quebra Gelo”. Temos uma infinidade de 
sugestões de “Quebra Gelo Gospel” na internet.  
Sugestões: www.mda.com.br; www.google.com.br; www.youtube.com.br 

 
Escolha um CD ou DVD, não se esqueça de fazer a letra da música escolhida em quantidade que dê 
para distribuir para todos os membros da célula. Líder surpreenda os membros de sua célula trazendo 

os cânticos que eles mais gostam. Se você tiver outro auxiliar peça a ele para fazer essa parte. 

Marcus 9: 14 a 29 

 

http://www.mda.com.br/
http://www.google.com.br/


 
 
 

RESSENTIMENTOS 
Texto:   Mateus 18:23-35 

 
 

Podemos retirar do texto algumas lições: 

 Aquele que não perdoa é egoísta, porque recebe o perdão de Deus, porém não está disposto a perdoar. 

 Aquele que não perdoa exige dos demais uma perfeição que ele mesmo não tem. 

 Aquele que não perdoa será julgado por Deus, com a mesma vara com a qual está medindo aos demais. 
Quem não consegue perdoar tem desejo de fazer justiça com as próprias mãos; possui uma angústia profunda; tem sérias 
dificuldades para orar e apresenta espírito e atitudes de irritação. 

 
1. As conseqüências de não perdoar são: 
a) Não recebem o perdão de Deus   –   Lucas  6:37 
b) Dá lugar ao Diabo   –   Efésios 4:26-27 
c) Há impossibilidade de participar da Ceia do Senhor devido a sua situação espiritual 

Você já viveu alguma situação em que não conseguia perdoar? 
 

2. E quando o irmão tem algo contra mim. O que devo fazer?   Mateus 5:23-24 
Devemos ir a ele – Ainda que não tenhamos feito nada, não podemos deixar o irmão sofrendo com amargura ou ressentimento. 
Devemos dizer-lhe que o notamos diferente, e, esgotar todos os recursos para resolver nossa situação com esta pessoa e conseguir 
estar em paz com ela. 
Você já conseguiu fazer isso? 
 

3. O que devo fazer para conseguir perdoar?  
a) Reconhecer nosso pecado diante de Deus. 
b) Pedir a Deus que nos ajude a perdoar com o Amor Dele. 
c) Falar com a pessoa com toda a franqueza, com espírito humilde e reconciliador. 

 
Conclusão: Devemos perdoar, pois já fomos perdoados lá no calvário, quando Jesus morreu por nós. O Senhor Jesus morreu por 
nossos pecados para reconciliar-nos com o Pai.   Romanos 5:11.   
Nosso coração deve encher-se de alegria ao pensar que nosso Senhor morreu para que recebêssemos o perdão pelos nossos 
pecados, até daqueles que teríamos vergonha em mencioná-los. Se Jesus fez tal obra por nós, não deveríamos perdoar uns aos 
outros?  Não deveríamos aceitar as pessoas como elas são? 
O que você acha? 
 
  
 
    
RECADOS IMPORTANTES:     
Você conhece alguém que esteja ressentido com você? 
Não importa o motivo, não importa quem magoou quem. 
Ore, peça a Deus que transforme o seu coração e também o coração da pessoa ressentida e ..... Vá a ele, em nome de Jesus. 
Se a pessoa ressentida estiver precisando de ajuda, dentro de suas possibilidades, o ajude.  
 
 
 


