Agenda CG São Bernardo do Campo
Data

Evento

Sexta-feira – 18/05/18 às 22h

Vigília de Oração

Sábado – 19/05/18 às 09h

Encontro Homens de Honra

Domingo – 20/05/18 às 09h e 18h

Celebração da Família

Boletim de Célula
Extraído da ministração de terça-feira Projeto IDE

15 de Maio de 2018 – nº. 16

Perdão, “vertical ou horizontal”
José Inácio (Dudu)

Diretrizes para uma célula saudável:

Sentindo

Receba as pessoas em sua casa de forma calorosa e feliz. Provoque uma
conversa descontraída onde todos tenham a oportunidade de falar.

O que é necessário para que haja um culto?

ENCONTRO– 10 minutos
EXALTAÇÃO – 10 minutos
EDIFICAÇÃO – 20 minutos
EVANGELISMO – 10 minutos

ATENÇÃO: Não faça “Mini Culto”. Crie um ambiente agradável e
descontraído de comunhão com Deus através de louvores.
Escritório CGSBC: Avenida Winston Churchill, 1680 – Rudge Ramos – S. B. do
Campo. Horário de Atendimento: de Segunda a Sexta das 09h às 13h e das 14h
às 18hs. Fones: (11) 4365-3080 / (11) 4368-0077 / (11) 4362-5107

Um culto ao Senhor é caracterizado por: Oração, Louvor, Palavra e
Oferta. Mas, tudo pode estar comprometido se não atentarmos a
Palavra de Deus.

Aprendendo
Leia: Mateus 5:23-24 – “Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te
lembrares de que teu irmão tem alguma cousa contra ti, deixa perante o
altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão; e, então,
voltando, faze a tua oferta”.

Quem não perdoa não é perdoado
Existe uma linha vertical e uma horizontal de perdão.
HORIZONTAL = Homens/Homens
VERTICAL = Homens/Deus.
“Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai
Celeste vos perdoará; se, porém, não perdoardes aos homens as suas
ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas”. Mateus
6:14-15.
Nossa reconciliação vertical é comprometida pela ausência da
horizontal. Cristo também nos advertiu com clareza sobre isto em uma
de suas parábolas (faladas num contexto que envolvia o perdão):

Refletindo
“Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei, que resolveu ajustar
contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que
devia dez mil talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o
seu senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto
possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se
reverente, rogou: Sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor
daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora, e perdoou-lhe a
dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos
que lhe devia cem denários; e, agarrando-o, o sufocava, dizendo: pagame o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe
implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis;
antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os
seus companheiros o que havia se passado, entristeceram-se muito, e
foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então seu senhor,
chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda
porque me suplicaste; não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu
conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu
senhor o entregou aos verdugos, até que pagasse toda a dívida. Assim
também o meu Pai celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada
um a seu irmão”. Mateus 18:23-35.

Quem não perdoa, está preso!
“E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que
pagasse toda a dívida”. Mateus 18:34.
A palavra verdugo significa “torturador”.
Além de preso, aquele homem seria torturado como forma de punição.
A prática do ministério nos revela que o que Jesus falou em figura nesta
parábola é uma realidade espiritual na vida de quem não perdoa. Os
demônios amarram a vida daqueles que retém o perdão. Suas torturas
aplicadas são as mais diversas: angústia e depressão, enfermidades,
debilidade física, etc.
Alguns acham que o perdão é um benefício para o ofensor. Porém, eu
digo que o benefício maior não é o que foi dado ao ofensor, mas sim o
que o perdão produz na vítima, naquele que está ferido.

Sem perdão não há cura. A doença interior só se complica, e a saúde
espiritual, emocional e física da pessoa ressentida é seriamente afetada.
Em outra porção das Escrituras (onde o contexto dos versículos
anteriores é o perdão), vemos o Senhor Jesus nos advertindo do mesmo
perigo:
“Entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com
ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao
oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não
sairás dali, enquanto não pagares o último centavo”. Mateus 5:25-26.

Aplicando
Como deve ser o perdão? A pessoa tem que pedir o perdão
ou merecê-lo para poder ser perdoada?
Não. Devemos perdoar como Deus nos perdoou.
Primeiro, o perdão não é um sentimento, é uma decisão e também uma
atitude de fé. Já dissemos que o perdão não é por merecimento, logo,
não tenho motivação alguma em minhas emoções a perdoar. Não me
alegro por ter sido lesado, mas libero aquele que me lesou por uma
decisão racional.
Portanto, o perdão não flui espontaneamente, deve ser gerado no
coração por levar em consideração aquilo que Deus fez por mim e sua
ordem de perdoar.

Concluindo
3 pontos importantes para vivermos o pleno perdão de Deus
em nossas vidas:
1º eu com Deus;
2º eu com a família;
3º eu com as pessoas;

