
 
 

 

 JESUS, O MAIOR EXEMPLO DE PERDÃO 
22 de agosto de 2021 – MANHÃ 

 
BASE BÍBLICA: Mateus 18.21-22; 27.11-44; Marcos 11.25; Lucas 22.63-23.43; Efésios 4.32; Filipenses 
2.5 

VERSÍCULO DO MÊS: 

OBJETIVO: As crianças aprenderão que Jesus perdoa, e por isso elas devem perdoar também. 
 
BASES DO CULTO 
Boas-vindas: Recepcionar as crianças com alegria e amor para que elas se sintam bem recebidas, 
amadas e seguras, dessa forma, desenvolver um bom relacionamento com as mesmas. No momento 
de brincadeira, procure priorizar o companheirismo, compartilhar brinquedos, ter educação e 
organização. 
 

• ABERTURA  
Dar boas-vindas com muita empolgação, mostrando o valor de participar de um culto ao Senhor; 

• LOUVOR  
Explicar a letra, mensagem e ligação; estimular a terem uma vida de santidade; ensinar 
movimentos de rendição; chamar criança para fazer o louvor (se for o caso);  

• OFERTA 
Mostrar os conceitos e desafiar as Primícias; 

• VISITANTES 
Valorizar o visitante; dar lembrança; abordar os pais; Convidar. 
 
 
 

MENSAGEM 
 
INTRODUÇÃO 
 
             No culto de hoje vamos aprender sobre algo muito importante: o perdão. A Bíblia inteira conta 
histórias de pessoas que em algum momento fizeram algo de errado, mas Deus em sua infinita 
misericórdia os perdoou. Davi, por exemplo, fez algo muito grave e errado, mas quando pediu perdão o 
Senhor o perdoou.   

             Você já fez algo de errado? Ou melhor, alguém já fez algo de errado contra você? (esperar 
interação). Na nossa vida sempre acontece de alguém cometer algum erro contra nós ou o contrário 
também, afinal, nós erramos também! Por isso a necessidade do perdão.  

             Na história de hoje vamos ver que o perdão é uma característica de quem segue a Jesus, afinal, 
só podemos segui-lo porque fomos perdoados. No Evangelho segundo Lucas 22: 32-34 vemos uma 
história triste, mas que nos ensina muito sobre o perdão!  

 

 



 
 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

              Como vimos na semana passada, Jesus obedeceu e foi até a morte de Cruz. Imagina qualquer 
um de nós em seu lugar, como teríamos raiva daquelas pessoas, certo? Jesus foi até a cruz, e isso não 
foi algo tranquilo. Ele sofreu muito! As pessoas zombavam dele, jogavam coisas podres e até pedras, 
falavam que ele era um mentiroso e que não era o Filho de Deus.  

              Mas Jesus foi obediente e enfrentou tudo isso para morrer pelos pecados de todo aquele que 
Nele crer. A Bíblia nos mostra que quando Jesus estava na cruz, os guardas romanos zombavam dele 
e falavam coisas muito feias para ele, até mesmo um dos ladrões que estava sendo crucificado junto 
dele estava zombando, junto com a multidão. Agora imaginem, se quando zombam de nós na escola, 
nas brincadeiras, até na família, nós ficamos com raiva, imagina em uma situação como a de Jesus...  

              Tenho uma pergunta para você: como você reage quando alguém implica ou fala mal de você? 
(deixar as crianças falaram).  

              Jesus poderia ter agido de várias formas, mas nesse texto, no versículo 34 Jesus faz algo 
inesperado. Ele diz: “Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem.” Crianças, em um momento de dor, 
tristeza e angústia Jesus continua demonstrando amor e pede para que o Senhor perdoe as pessoas. 
Jesus é o maior exemplo de perdão, e porque ele nos perdoou, nós também devemos perdoas.  

 

Conclusão:  

       Sempre que alguém fizer algo de errado contra você, lembre-se de Jesus. Ele estando em uma 
situação totalmente injusta clamou para que o Senhor perdoasse aquelas pessoas.  

       Assim como Ele, nós que o seguimos precisamos perdoar! Uma marca de todo o cristão deve ser 
o perdão, afinal só somos cristãos e conhecemos a Cristo porque Ele nos perdoou.  

 
Momento de oração: 

        
        Momento de orar com as crianças incentivando-as a pedirem perdão ao Senhor pelos seus 
pecados e pedindo um coração disposto a perdoar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
MOMENTO DOS PEQUENOS GRUPOS 
 
ATENÇÃO: Esse é o momento de aplicação da Palavra e de estimular a opinião da criança 
e exercer o Pastoreio Intencional da vida dela.  
 
Perguntas sobre a história:  
- O que entendeu sobre a história de hoje? 
- Por que Jesus estava com medo? 
- Devemos obedecer a Deus, mesmo com medo? 
- Por que é importante obedecer e orar para Deus? 
 
Perguntas sobre a vida: 
- Pergunte como foi a sua semana, bem como os seus pedidos de oração. 
- Pergunte como está em casa, na escola, na Igreja, sempre sendo intencional. 
- Pergunte sobre como está à vida com Deus da criança. 
- Pergunte como a criança está de modo geral.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

PERDOANDO AS PESSOAS 
22 de agosto de 2021 – NOITE 

 
BASE BÍBLICA: Mateus 18.21-22; 27.11-44; Marcos 11.25; Lucas 22.63-23.43; Efésios 4.32; Filipenses 
2.5 

VERSÍCULO DO MÊS: 

OBJETIVO: As crianças aprenderão que Jesus perdoa, e por isso elas devem perdoar também. 
 
BASES DO CULTO 
Boas-vindas: Recepcionar as crianças com alegria e amor para que elas se sintam bem recebidas, 
amadas e seguras, dessa forma, desenvolver um bom relacionamento com as mesmas. No momento 
de brincadeira, procure priorizar o companheirismo, compartilhar brinquedos, ter educação e 
organização. 
 

• ABERTURA  
Dar boas-vindas com muita empolgação, mostrando o valor de participar de um culto ao Senhor; 

• LOUVOR  
Explicar a letra, mensagem e ligação; estimular a terem uma vida de santidade; ensinar 
movimentos de rendição; chamar criança para fazer o louvor (se for o caso);  

• OFERTA 
Mostrar os conceitos e desafiar as Primícias; 

• VISITANTES 
Valorizar o visitante; dar lembrança; abordar os pais; Convidar. 
 
 
 
 
 

MENSAGEM 
 
INTRODUÇÃO 
 
             Nesta manhã, vimos a história de Jesus quando estava na cruz do calvário. Uma história triste, 
mas que nos traz alegria por saber que Ele morreu para nos salvar dos nossos pecados. Jesus foi o 
maior exemplo de perdão, afinal até no momento mais difícil de sua vida, que foi na Cruz, ele perdoou 
as pessoas. Agora a noite vamos falar sobre o quanto nós, como cristãos, devemos perdoar as pessoas.  

 

            Abra a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus 18:21-22. Veremos uma história muito 
interessante!  

 

               



 
 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

         Um dia Jesus estava com seus discípulos respondendo a várias perguntas. Ele os ensinava muito 
com cada resposta que dava, e sempre contava uma parábola para os seus ouvintes. Uma dessas 
perguntas veio do Apóstolo Pedro. Jesus ensinava sobre disciplina e correção, mostrando que quando 
alguém erra nós devemos corrigir em amor para que essa pessoa melhore. Logo em seguida, Pedro faz 
uma pergunta pra Jesus diante desse importante ensinamento sobre a correção ao erro.  

Pedro pergunta: “Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? Sete 
vezes? Jesus responde: “Não sete vezes, mas setenta vezes sete.”  

        Crianças, se nós fizermos uma conta 70x7 vai ter como resultado 490. Será que Jesus então queria 
dizer que deveríamos perdoas as pessoas 490 vezes? NÃO! Jesus aqui usa esses números para dizer 
que não temos limite para perdoar as pessoas. Como aprendemos pela manhã, nós recebemos um 
perdão que não tem preço, e foi comprado pelo sacrifício de Jesus na Cruz. Por isso, nós também não 
podemos colocar limites no nosso perdão, mas devemos perdoar as pessoas quantas vezes for preciso, 
pois assim agiremos como Jesus.  

 

Conclusão:  

        Algum tempo depois de Jesus ter ensinado isso para Pedro, Ele foi para a sua morte na cruz para 
perdoar os nossos pecados. Jesus não perdoou somente ao falar, mas nas suas atitudes também. Assim 
como Ele, eu e você precisamos perdoar as pessoas e devemos pedir ao Senhor que nos ajuda a 
sermos mais humildes para agirmos como Jesus agiu.  

       Você provavelmente já ficou chateado(a) por alguém ter errado com você. Isso acontece, e na nossa 
vida também erramos com as pessoas, mas o perdão é a cura para tudo isso. Hoje temos um desafio, 
pedir perdão para as pessoas com quem erramos e perdoar aqueles que nos ofendem.  

 

        Momento de oração:  

       Momento de orar com as crianças incentivando-as a pedirem perdão ao Senhor pelos seus pecados 
e pedindo um coração disposto a perdoar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
MOMENTO DOS PEQUENOS GRUPOS 
 
ATENÇÃO: Esse é o momento de aplicação da Palavra e de estimular a opinião da criança 
e exercer o Pastoreio Intencional da vida dela.  
 
Perguntas sobre a história:  
- O que entendeu sobre a história de hoje? 
- Você costuma obedecer a Deus? 
- Tem alguma coisa que você quer pedir a Deus, que não consegue obedecer?  
- Você obedece em casa? 
 
Perguntas sobre a vida:  
- Pergunte como foi a sua semana, bem como os seus pedidos de oração; 
- Pergunte como está em casa, na escola, na Igreja, sempre sendo intencional; 
- Pergunte sobre como está a vida com Deus da criança; 
- Pergunte como a criança está de modo geral.  
 
 
 
 
 


