Capítulo 11
A Bênção do Perdão
Lição de Áudio: Velho Testamento - Lição nº 37
Objetivo: Compreender o que é verdadeiro arrependimento
e como Deus perdoa nossos pecados.

“Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo
para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda
injustiça” (1 João 1:9).
“Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova
dentro de mim um espírito estável” (Salmos 51:10).
Nos Salmos que Davi escreveu durante os tumultuados anos depois do
seu pecado, podemos ver sua grandeza, mesmo tendo fracassado moral e
espiritualmente.
Davi foi rei durante 40 anos; 16 anos antes de pecar e 24 anos depois que
Deus restaurou sua alma e seu reino. Mas essa extraordinária restauração
veio apenas depois que Davi passou a andar no caminho da justiça, ao
confessar o seu pecado, arrepender-se e se comprometer a seguir os
caminhos do Senhor.
Como Davi, todos nós sofremos com a culpa. A solução de Deus para a
culpa é o perdão, mas para experimentar o Seu perdão, como Davi,
devemos confessar que pecamos. Mostramos que entendemos e cremos na
solução de Deus para nossa culpa quando confessamos e depois
ofereçemos sacrifício de justiça, fazendo o que é justo, o que expressa
nosso arrependimento e coloca nossa confiança no Senhor. Quando
seguimos o exemplo da confissão de Davi no Salmo 51, seguimos o
caminho de Deus para o perdão e para a restauração. Depois podemos
experimentar a bênção do perdão, porque a culpa é removida.
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Assinale a alternativa correta.
1. Verdadeiro ou falso? O personagem Davi é de pouca importância, uma
vez que não vemos muitos escritos sobre ele na Bíblia.
2. Verdadeiro ou falso? A informação histórica nos livros de I e II
Samuel nos ajuda a compreender o Livro de Salmos.
3. Verdadeiro ou falso? O Livro dos Salmos descreve apenas como e
quando a vida e tudo o mais vai bem.
4. O que acontece quando tentamos ser nossos próprios pastores?
a. Controlamos nossas vidas muito bem.
b. Sabemos sempre que direção tomar.
c. Deus nos abençoa para sermos independentes.
d. As coisas não dão certo.

54

5. Como Davi reagiu quando foi amaldiçoado por outros homens?
a. Ele não tentou impedir por achar que merecia tudo aquilo.
b. Ele matou o homem que o amaldiçoou.
c. Ele passou a ter medo de Deus.
d. Ele reagiu amaldiçoando o homem que o amaldiçoava.
6. O que acontece quando nos submetemos ao castigo de Deus?
a. Ele continua a nos castigar até sermos envergonhados e
desanimarmos.
b. Ele restaura nossa alma.
c. Ele nos manda parar de reclamar.
d. Aos olhos de Deus, perdemos nossa antiga posição.
7. Quando sabemos que fomos perdoados?
a. Quando negamos a nossa culpa.
b. Quando os outros nos perdoam como Deus perdoa.
c. Quando esquecemos o que fizemos.
d. A Bíblia afirma que somos perdoados quando confessamos e
nos arrependemos.
8. Quando Davi pediu a Deus para criar nele um novo coração, o que ele
realmente estava pedindo?
a. Para ser como ele era antes de pecar
b. Para ajudá-lo a mudar a sua idéia sobre pecado
c. Para que Deus criasse algo totalmente novo e diferente do
que ele tinha.
d. Para que ficasse fisicamente bem novamente.
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9. O que Davi cria em relação à restauração?
a. Que Deus certamente o restauraria.
b. Que Deus poderia restaurá-lo se ele prometesse jamais pecar
novamente.
c. Que Deus estava relutante em restaurá-lo.
d. Que Deus apenas restaurava aqueles que cometiam pecados
pequenos.
10. Como Deus realmente quer que nós reajamos ao nosso próprio
pecado?
a. Ele quer que façamos o sacrifício apropriado de animal.
b. Ele quer que tenhamos um coração quebrantado e
arrependido.
c. Ele quer que a gente esconda nosso pecado de todo mundo.
d. Ele quer que a gente entenda que não pecamos tanto quanto
outras pessoas.
11. O que significa confessar?
a. Que lamentamos muito termos sido pegos.
b. Que estamos arrependidos.
c. Que devemos cumprir nossa penitência e sacrifício.
d. Que concordamos com Deus e admitimos que pecamos.
Você consegue se lembrar de quando ficou quebrantado por
causa de algum pecado? O que você disse a Deus? De que
maneira Ele o restaurou?
Peça a Deus que lhe dê a mesma perspectiva do pecado
que Ele tem. Peça a Deus que lhe ajude a ver o seu próprio
pecado como Ele vê e que você seja rápido para confessar
o seu pecado. Agradeça a Deus porque Ele o disciplina
quando você peca. Agradeça também pela promessa de
restaurar a sua alma.
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