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Restaurando relacionamentos – 06 

Série: Celebre a sua Recuperação! 

Parte 6 de 8 

Passo 6 : Avaliar todos os meus relacionamentos, OFERECER PERDÃO àqueles que me feriram e 

CONCERTAR os danos que eu tenha causado à outros, exceto quando, ao fazê-lo, eu possa causar 

mau a pessoa que feri ou a outros. 

“Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam 

bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os 

perdoou em Cristo.” Ef. 4:31-32 – NVI 

PARTE 1: PERDOAR AQUELES QUE TÊM ME FERIDO 

Por que? 

1. Porque DEUS TEM EM PERDOADO. 

“Sejam amáveis e prontos para perdoar; jamais guardem rancor. Lembrem-se que o Senhor os 

perdoou, portanto vocês devem perdoar os outros.” Cl. 3:13 – BV 

2. Porque RESSENTIMENTO NÃO FUNCIONA. 

“Ficar desgostoso e amargurado é loucura, é falta de juízo, que leva à morte” Jó 5:2 – NTLH 

“Com a sua raiva, você só está se ferindo.” Jó 18:4 – NTLH 

“Um homem morre em pleno vigor, quando se sentia bem e seguro, tendo o corpo bem nutrido e os 

ossos cheios de tutano. Já outro morre tendo a alma amargurada, sem nada ter desfrutado.” Jó 

21:23-25 – NVI 

3. Porque EU PRECISAREI DE PERDÃO NO FUTURO 

“Mas quando estiverem orando, primeiro perdoem aqueles por quem foram ofendidos, para que 

seu Pai que está no céu perdoe os seus pecados também.” Mc. 11:25 – BV 

Como? 

1. REVELANDO A minha ferida. 

Fazer uma lista daqueles que têm me ferido e do que disseram…pensaram…fizeram. 

2. LIBERANDO OS meus ofensores. 

“Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: ‘Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu 

irmão quando ele pecar contra mim? Até sete vezes?’ Jesus respondeu: ‘Eu lhes digo: Não até sete, 

mas setenta vezes sete.’” Mt. 18:21-22 – NVI 

A Técnica da “Cadeira Vazia” 

3. SUBSTITUIR A minha ferida com a paz de Deus. 

“Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, 

como membros de um só corpo.” Cl. 3:15 – NVI 
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PARTE 2: FAZER REPAROS COM AQUELES QUE TENHO FERIDO 

POR QUE? 

“Cuidem uns dos outros, para que nenhum de vocês deixe de alcançar as melhores bênçãos de Deus. 

Vigiem para que nenhuma amargura crie raiz entre vocês, pois quando ela brota, causa profunda 

perturbação, prejudicando muitos na sua vida espiritual.” Hb. 12:15 – BV 

QUEM? 

1. Fazendo uma LISTA daqueles a quem tenho ferido e as coisas que fiz. 

Débitos? Promessas quebradas? Controle demasiado? Possessão? Atitude Crítica? Abuso verbal? 

Emocional? Físico? Esquecer de coisas importantes? Infidelidade? Mentira? 

2. Pensando como EU GOSTARIA que os outros fizessem reparos comigo. 

“Como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. ” 

Lc. 6:31 – NVI 

• A HORA certa. 

“Existe um tempo certo e um modo certo de fazer cada coisa.” Ec. 8:6 – NTLH 

• A ATITUDE certa. 

“Em vez disso seguiremos com amor a verdade em todo o tempo– falando com verdade, tratando 

com verdade, vivendo em verdade.” Ef. 4:15 – BV 

• É isso APROPRIADO? 

“Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura.” 

Pv. 12:18 – NVI 

“Façam todo o possível para viver em paz com todos.” Rm. 12:18 – NVI 

3. REFOCALIZANDO a minha vida. 

“…Faça um propósito em seu coração de obedecer a Deus, ore sinceramente a Ele e deixe de lado 

todos os seus pecados e injustiças. Então você poderá aparecer diante de Deus de cabeça erguida! 

Os seus sofrimentos ficarão para trás, como águas passadas, e você nunca mais se lembrará deles.” 

Jó 11:13-16 – BV 


