
Microfone e 

 

Março – No. 577 
 

PERDOA AS NOSSAS DÍVIDAS 
Mateus 6.5-13 

SENTIR 
 
Há uma história que ouvi recentemente e queria compartilhar com vocês. 
Uma mãe foi numa confeitaria encomendar um bolo para o aniversário 
de seu filho. Como qualquer um de nós faria, deixou lá seu nome e 
contato telefónico.  
 
Tragicamente, no dia da festa, o menino envolve-se num acidente e 
acaba morrendo. O confeiteiro não soube do que aconteceu, apenas 
percebeu que ninguém passou para retirar a encomenda. Nos dias 
seguintes, começa a ligar insistentemente para o número que tinha 
registrado. Em pleno trauma pela morte do filho, a mulher e seu marido 
decidem passar na loja para dar-lhe uma lição.  
 
No primeiro momento do encontro, tudo é ira, ninguém ouve ninguém, e 
as palavras vão ganhando peso e força, até serem arremessadas como 
pedras. Até que a mulher começa a chorar e conta o que aconteceu com 
o menino. O clima, antes de fúria, muda completamente.  
 
O confeiteiro não achava palavras suficientes para expressar o quanto 
sentia-se constrangido, e insistia pedindo perdão. Convidou o casal a se 
sentar e lhes serviu uns pãezinhos que tinha acabado de tirar do forno, 
dizendo: “Comer pão quentinho dá um certo conforto numa ocasião como 
esta”.  
APRENDER 
 
Na sexta frase da oração do Pai Nosso, o tema central é o perdão. O 
perdão é indispensável à vida e à nossa saúde, como o pão. Assim como 
o pão está para o corpo, o perdão está para a alma. Ninguém pode viver 

sem pão, e ninguém pode viver sem perdão. Se o pão é necessário para 
viver, o perdão é fundamental para conviver. 
A palavra “perdão” traduz o caráter de Deus. E o perdão é escandaloso 
porque liberta da culpa e porque muitos acham que um pecador deveria 
ser esmagado. Normalmente, esses, esqueceram-se do quanto lhes foi 
perdoado. Por isso, quero perguntar: Perdoar é possível? 
 
REFLETIR 
 
O que nos capacita a perdoar? 
 
Acontecem situações em que não sentimos que precisemos perdoar? O 
que fazer? 
 
O que você fez para obter o perdão de Deus? 
 
Por que podemos afirmar que o perdão é tão vital e necessário quanto o 
pão? Qual a relação desses elementos com Jesus? 
 
O perdão pode ser uma ferramenta de evangelismo? Por quê? Em caso 
afirmativo, você consegue identificar alguma oportunidade missional na 
sua vida? 
 
Consegue enxergar questões no seu coração que o impedem de agir 
com a motivação correta? 
 
APLICAR 
 
Como restaurar relacionamentos? 
 
- Confissão – Diga a Deus que você tem uma dívida, uma pendência. 
 
- Reconciliação – Não espere o outro vir a você, mas vá você até ele, 
tendo você ofendido ou tendo sido ofendido. Não importa se você está 
certo ou errado, vá ao outro. 
 
Ao fazer isso, ficamos completamente livres diante de Deus, e então 
podemos orar “perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos 
nossos devedores”. 
 


