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– Sua Alteza, o próximo caso está 
pronto para ser apresentado – o 
mordomo real anunciou.

– Mande-o entrar – disse o rei. 
Um homem acorrentado, trêmulo de 

medo, foi trazido para a sala da corte. 
– Leia as acusações contra o réu – o 

rei ordenou.
– O acusado é culpado de desviar milhões 

do tesouro, Sua Alteza.
– O acusado tem algo a dizer em seu fa-

vor? – o rei perguntou.
– Sua Alteza, eu cometi um erro – o pri-

sioneiro começou, atirando-se aos pés do rei. Sabia que sua família poderia até ser 
vendida para ajudar a pagar sua dívida. – 
Por favor, eu imploro seu perdão. Pagarei 
até o último centavo. Minha família não 
deve pagar por um erro que eu cometi. 

Olhando para o homem, o rei pensou: 
“É a lei. Posso tirar dele todos os seus bens 
e vender os membros de sua família como 
escravos. Mas o homem está certo. Não é 
justo forçar sua família a pagar por um 
erro cometido por ele.”
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Ç
Ã
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Domingo, 16 de agosto

.  Leia a história Coração de Pedra.

.  Ore agradecendo a Deus porque 
Ele sempre está pronto a ajudá-lo.

.  Comece a aprender o verso para 
memorizar.

.  Ano Bíblico: Mateus 5.

Verso para memorizar
“Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que Te invocam.” 

Salmo 86:5.

Mensagem central
O perdão de Deus não tem limites.

Sábado, 15 de agosto

.  Faça a atividade desta semana 
Ajuda-nos a Perdoar, Senhor.

.  Estude Parábolas de Jesus, p. 246-
251; Caminho a Cristo, p. 49-55; 
O Libertador, p. 152, 153; Mensa-
gens Escolhidas, v. 1, p. 343, 344.

.  Ano Bíblico: Mateus 4.

Coração de pedra
Uma lição sobre perdão
Referência: Mateus 18:21-35
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Verso para memorizar
“Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que Te invocam.” 

Salmo 86:5.

Mensagem central
O perdão de Deus não tem limites.

Coração de pedra
Uma lição sobre perdão
Referência: Mateus 18:21-35

O rei fez sinal ao seu mordomo.
– Pode se levantar agora – o mordo-

mo disse ao homem. 
O homem, sem entender, levantou a ca-

beça e ficou em pé, endireitando as roupas. 
– Eu tomei uma decisão – o rei final-

mente declarou. – Acredito que você es-
teja realmente arrependido pelo que fez. 
Está livre para ir e pode continuar seu 
trabalho. Libertem-no, agora.

Depois que as correntes foram 
removidas, o homem 
se encurvou várias 
vezes diante do rei. 

Segunda, 17 de agosto

.  Leia Mateus 18:21, 22. 

.  Multiplique 70 x 7. De acordo com essa fórmula, quantas vezes você deve 
perdoar alguém? 

.  Anote em seu Diário de Estudo da Bíblia todas as vezes que você pede per-
dão (a Deus, à sua família e aos seus amigos).

.  Ore agradecendo a Deus porque não há limites para o perdão divino.

.  Ano Bíblico: Mateus 6.

41

40772 – Lição Juvenis 3tri 2020 cap 7
Designer Editor(a) Coor. Ped. R. F.C. Q.18/2/2020  10:39

ANAP3



Terça, 18 de agosto

.  Leia Mateus 18:23-27.

.  Pense: Você já foi perdoado por algo que não podia reparar? Já perdoou al-
guém por algo assim? Como resultado, de que maneira sua vida foi mudada?

.  Crie um símbolo ou um diagrama expressando o que o perdão significa para você. 

.  Peça que seus pais ou avós lhe contem uma história que tenha envolvido 
um grande perdão. 

.  Ore pedindo que Deus o ajude a ser um cristão perdoador.

.  Ano Bíblico: Mateus 7.
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– Muito obrigado, Sua Alteza. 
O senhor não se arrependerá de 
sua decisão. Eu prometo – e conti-
nuou se encurvando e agradecen-
do até sair da sala.

O mordomo balançou a cabeça.
Contudo, assim que saiu do pa-

lácio, a atitude do homem mudou. 
Ele esfregou as mãos e deu um sor-
riso sarcástico. Agora que estava 
livre, tinha alguns negócios impor-
tantes a resolver.

O caso do ladrão perdoado foi o 
último daquela manhã. Assim, o rei despediu os oficiais da corte e deixou a sala do 
trono. O mordomo e outros servos decidiram ir ao mercado antes de serem chamados 
novamente. Passando pelos portões da cidade, ouviram um grito. Correndo para ver o 
que estava acontecendo, o mordomo viu o mesmo homem que havia acabado de ser 
perdoado gritando e discutindo com um dos servos do rei, ajoelhado no chão.

– Eu disse que queria o dinheiro hoje – gritou o ladrão perdoado. – Você sabia que 
hoje é o prazo final!

– Por favor, dê-me um pouco mais de tempo – o segundo homem implorou. – Só 
preciso de alguns dias mais para conseguir o dinheiro. Prometo que pagarei tudo o 
que estou devendo. Tenha piedade!

– Não vou lhe dar tempo nenhum 
– o ladrão perdoado gritou. – Vou 
levá-lo até as autoridades.

Levantando-o pelas roupas, arras-
tou o servo devedor até um soldado 
que estava ali perto. O soldado fez 
sinal a seu companheiro, e juntos 
pegaram o homem desesperado e o 
levaram para a prisão. 

O homem perdoado voltou aos 
seus negócios como se nada houves-
se acontecido.

Testemunhando aquela cena, 
o mordomo do rei ficou de boca 
aberta. “Não faz nem uma hora que 
o rei perdoou àquele homem!”, ele 

Quarta, 19 de agosto

.  Leia Mateus 18:28-30.

.  Lembre-se de perdoar assim como você 
é perdoado.

.  Pense: Alguma vez você já agiu como o 
homem que não perdoou? De que ma-
neira você poderia ter agido diferente?

.  Ore em agradecimento a Deus por sem-
pre lembrá-lo de Seu amor e perdão. 

.  Ano Bíblico: Mateus 8.

Quinta, 20 de agosto

.  Leia Mateus 18:31-35.

.  Pense: Com qual dos personagens da 
história você se parece mais? Em que 
você se assemelha a ele?

.  Explique o que significa perdoar de co-
ração? Escreva em seu Diário de Estudo 
da Bíblia.

.  Escreva o que você descobriu a respeito 
de perdoar e ser perdoado.

.  Ore pedindo a Deus que lhe dê forças 
para perdoar de coração.

.  Ano Bíblico: Mateus 9.
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pensou. “Então, é assim que 
ele retribui a grande miseri-
córdia do rei?”

– Você viu o que eu acabei de 
ver? – outro servo perguntou, 
correndo para o mordomo.

– Sim! Aquele homem não 
pode andar pelas ruas, ainda 
mais como alguém que recebeu 
o perdão do rei! – o mordomo 
falou, apertando os punhos. Ele 
se apressou em voltar ao pa-
lácio e em poucos minutos lá 
estava ele, novamente no mer-
cado, acompanhado por um 
destacamento da guarda real. 

– Guardas, levem-no para o 
rei! – o mordomo falou, apontando para aquele homem ingrato. Quatro guardas  
o agarraram, prenderam-no com correntes e o carregaram através do mercado. Outro 
guarda foi à frente para informar o rei. 

Os guardas entraram na sala do trono segurando o homem e o lançaram diante do 
rei. O mordomo e outros servos os seguiam. O ladrão perdoado tentou se esconder, 
humilhado, mas já não adiantava mais.

– Fique em pé – o rei ordenou. – É verdade que você mandou para a prisão um de 
meus servos por lhe dever uma pequena quantia de dinheiro? 

O homem quase deu um salto.
– Sim, Sua Alteza – o homem resmungou, olhando para o chão. – Mas só fiz isso 

por que…
– Olhe para mim! Não entendo uma coisa – disse o rei. – Eu lhe perdoei uma dí-

vida enorme. Você não foi capaz de perdoar a alguém que lhe devia uma pequena 
quantia. Você deveria, no mínimo, ter sido compreensivo. Você será levado à prisão 
até pagar tudo o que me deve! Guardas, levem esse homem daqui!

Sexta, 21 de agosto

.  Calcule quantas vezes você já perdoou e 
foi perdoado nesta semana? Você acha que 
Jesus realmente queria dizer que devemos 
contar quantas vezes perdoamos? Por quê?

.  Leia Ezequiel 33:16 e Miqueias 7:19. Pense 
em alguém que você precisa perdoar.

.  Fale com os membros de sua família que pe-
çam perdão uns aos outros. Pensem em uma 
forma de colocar em prática Miqueias 7:19.

.  Ore em agradecimento a Deus por Se esque-
cer completamente dos nossos pecados, as-
sim que são perdoados.

.  Ano Bíblico: Mateus 10.

Um recado para você…
“O grande coração do Amor Infinito se volta para o pecador com ilimitada compaixão. 

Em Jesus Cristo, ‘temos a redenção pelo Seu sangue, a remissão das ofensas’ (Ef 1:7). Sim, 

apenas creia que Deus é seu auxiliador. Ele quer restaurar Sua imagem moral no ser hu-

mano. À medida que você se aproximar de Deus com arrependimento e confissão, Ele Se 

aproximará de você com misericórdia e perdão” (Ellen G. White, Caminho a Cristo, p. 55).
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“AJUDA-NOS A PERDOAR, SENHOR”

Pense neste verso:
“Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos 

deve.” Lucas 11:4.

Nas cruzadinhas abaixo, preencha todos os espaços com as palavras desse verso. 
Se uma palavra aparecer mais de uma vez na passagem, coloque-a apenas uma vez. 
(Dica: coloque primeiro as palavras maiores, combinando o número de letras com o 
número de espaços.)

-

Atividade da semana

Um recado para você…
“O grande coração do Amor Infinito se volta para o pecador com ilimitada compaixão. 
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