
APRENDENDO COM AS FAMÍLIAS DA BÍBLIAAPRENDENDO COM AS FAMÍLIAS DA BÍBLIA

O perdão na família O perdão na família 
    

Base bíblica: Base bíblica:   JJosué 24.15; Juízes 11.1-24; Colossenses 3.13; Efésios 4.32 osué 24.15; Juízes 11.1-24; Colossenses 3.13; Efésios 4.32 

Objetivo: Objetivo: As crianças entenderão a importância do perdão no relacionamento familiarAs crianças entenderão a importância do perdão no relacionamento familiar

Conhecendo melhor o assunto:  Conhecendo melhor o assunto:  

Mensagem de restauração.  Mensagem de restauração.  

Os juízes viveram numa época de grande apostasia política, moral e religiosa. Além deOs juízes viveram numa época de grande apostasia política, moral e religiosa. Além de

sofrer pressões vindas dos povos ao redor, a nação israelita havia se estabelecido numsofrer pressões vindas dos povos ao redor, a nação israelita havia se estabelecido num

ambiente dominado pela cultura e religião cananeia. A não obediência aos mandamentosambiente dominado pela cultura e religião cananeia. A não obediência aos mandamentos

de Deus, a conquista incompleta de Canaã e o fracasso em exterminar os habitantes dade Deus, a conquista incompleta de Canaã e o fracasso em exterminar os habitantes da

terra (Js 23.7) resultaram num ciclo — apostasia, servidão, súplica, livramento. terra (Js 23.7) resultaram num ciclo — apostasia, servidão, súplica, livramento. 

Nesse período, Deus levantou juízes como Jefté, para levar libertação a Seu povo. Hoje,Nesse período, Deus levantou juízes como Jefté, para levar libertação a Seu povo. Hoje,

temos o Salvador, não temporário, mas eterno e capaz de realizar a perfeita redenção.temos o Salvador, não temporário, mas eterno e capaz de realizar a perfeita redenção.

Quantas crianças chegam ao mundo como Jefté, filho de uma prostituta. Vivem sob o jugoQuantas crianças chegam ao mundo como Jefté, filho de uma prostituta. Vivem sob o jugo

da ilegitimidade,  que permanece como estigma sobre a criança compelida  a sofrer  oda ilegitimidade,  que permanece como estigma sobre a criança compelida  a sofrer  o

pecado dos pais. pecado dos pais. 

Muitas sofrem conflitos familiares dos mais diversos. Hoje, é comum filhos gerados eMuitas sofrem conflitos familiares dos mais diversos. Hoje, é comum filhos gerados e

criados sem vínculo familiar (divórcio e outros casamentos dos pais), gerando incerteza,criados sem vínculo familiar (divórcio e outros casamentos dos pais), gerando incerteza,

medo, complexos, insegurança, inquietação e rebeldia. Você, pode ser usado por Deusmedo, complexos, insegurança, inquietação e rebeldia. Você, pode ser usado por Deus

para levar a mensagem de restauração às crianças, e essas poderão ajudar outras apara levar a mensagem de restauração às crianças, e essas poderão ajudar outras a

encontrar a cura para seus traumas emocionais. encontrar a cura para seus traumas emocionais. 

Leitura da Bíblia:Leitura da Bíblia: Colossenses 3.13; Efésios 4.32   Colossenses 3.13; Efésios 4.32  

Como é bom quando a nossa família está feliz, não é verdade? Mas nem sempre a nossaComo é bom quando a nossa família está feliz, não é verdade? Mas nem sempre a nossa

família está alegre, às vezes, passamos por problemas e até choramos. família está alegre, às vezes, passamos por problemas e até choramos. 

O que acontece com a nossa família que nos deixa triste e desanimados? O que acontece com a nossa família que nos deixa triste e desanimados? 

A palavra de Deus nos ensina o que devemos fazer quando estamos com problemas.A palavra de Deus nos ensina o que devemos fazer quando estamos com problemas.

Vamos saber!  Vamos saber!  

MENSAGEM:MENSAGEM:  

Tudo começou há muitos e muitos anos, quando o povo de Israel conquistou Canaã, aTudo começou há muitos e muitos anos, quando o povo de Israel conquistou Canaã, a

terra que Deus havia prometido. Nesse período havia muitas guerras entre os povos. E foiterra que Deus havia prometido. Nesse período havia muitas guerras entre os povos. E foi

nessa época que Jefté nasceu. nessa época que Jefté nasceu. 

Ele não nasceu num lar feliz, pois seus pais não viviam juntos. Jefté morava com seu pai,Ele não nasceu num lar feliz, pois seus pais não viviam juntos. Jefté morava com seu pai,

Gileade, e foi criado por seu pai e sua madrasta. Depois, Jefté ganhou vários irmãos porGileade, e foi criado por seu pai e sua madrasta. Depois, Jefté ganhou vários irmãos por

parte do pai. parte do pai. 

Sua família era complicada e tinha muitas dificuldades.Sua família era complicada e tinha muitas dificuldades.



Você conhece alguém que tem os pais separados? Você conhece alguém que está sendoVocê conhece alguém que tem os pais separados? Você conhece alguém que está sendo

criado pela madrasta ou padrasto?  Vamos conhecer a história de Jefté. criado pela madrasta ou padrasto?  Vamos conhecer a história de Jefté. 

I — (Jefté) Foi expulso de casa I — (Jefté) Foi expulso de casa 

Como você imagina que era a vida de Jefté e seus irmãos, depois que cresceram? SeráComo você imagina que era a vida de Jefté e seus irmãos, depois que cresceram? Será

que eles se davam bem, eram amigos? Que aconteceu?  Os irmãos brigaram com Jefté eque eles se davam bem, eram amigos? Que aconteceu?  Os irmãos brigaram com Jefté e

disseram: Você não vai herdar a casa de nosso pai, porque você é filho de outra mulher! disseram: Você não vai herdar a casa de nosso pai, porque você é filho de outra mulher! 

Os irmãos tentavam garantir  que Jefté  nem mesmo faria esforço para herdar algumaOs irmãos tentavam garantir  que Jefté  nem mesmo faria esforço para herdar alguma

coisa, por isso o expulsaram. Imaginem como ele se sentiu: sozinho, rejeitado, o pai nãocoisa, por isso o expulsaram. Imaginem como ele se sentiu: sozinho, rejeitado, o pai não

chamou a atenção dos irmãos, nada fez para que ele ficasse em casa, e nem o povochamou a atenção dos irmãos, nada fez para que ele ficasse em casa, e nem o povo

daquela cidade o ajudou. Que situação difícil! daquela cidade o ajudou. Que situação difícil! 

Às vezes você e eu também passamos por situações difíceis em nosso lar. Quando osÀs vezes você e eu também passamos por situações difíceis em nosso lar. Quando os

pais se separam, quando brigam, quando temos que morar com outra família, quandopais se separam, quando brigam, quando temos que morar com outra família, quando

brigam conosco sem motivo, quando nos desprezam. Isso acontece por causa do pecado.brigam conosco sem motivo, quando nos desprezam. Isso acontece por causa do pecado.

A Bíblia (Rm 3.23) diz que todos nós somos pecadores, temos natureza pecaminosa.A Bíblia (Rm 3.23) diz que todos nós somos pecadores, temos natureza pecaminosa.

Pecado é tudo que desagrada a Deus e nos traz sofrimento e dor.Pecado é tudo que desagrada a Deus e nos traz sofrimento e dor.

Jefté estava mesmo passando por dificuldades, teve que ir embora, fugindo para outroJefté estava mesmo passando por dificuldades, teve que ir embora, fugindo para outro

lugar;  foi  morar  em  Tobe.  Mas  será  que  Jefté  estava  completamente  sozinho  elugar;  foi  morar  em  Tobe.  Mas  será  que  Jefté  estava  completamente  sozinho  e

abandonado? Não! Deus estava com ele e o ajudou. Jefté era um menino corajoso e seabandonado? Não! Deus estava com ele e o ajudou. Jefté era um menino corajoso e se

tornou valente guerreiro. tornou valente guerreiro. 

Bom é saber que nenhuma situação difícil poderá nos separar do amor de Deus que estáBom é saber que nenhuma situação difícil poderá nos separar do amor de Deus que está

em Cristo Jesus, nosso Senhor (Rm 8.39). Deus sempre continuará nos amando, nãoem Cristo Jesus, nosso Senhor (Rm 8.39). Deus sempre continuará nos amando, não

importa a situação! Com certeza, Deus amava muito Jefté! Como ama você! importa a situação! Com certeza, Deus amava muito Jefté! Como ama você! 

A Bíblia, a palavra de Deus, nos diz que Deus nos ama com amor eterno (Jr 31.3). A Bíblia, a palavra de Deus, nos diz que Deus nos ama com amor eterno (Jr 31.3). 

Sabe o que é isso? Um amor que não tem começo nem fim, de tão grande! É como se EleSabe o que é isso? Um amor que não tem começo nem fim, de tão grande! É como se Ele

dissesse: “você é muito importante pra mim, não importa se você é rico ou pobre, magrodissesse: “você é muito importante pra mim, não importa se você é rico ou pobre, magro

ou gordo, negro ou branco. Eu sempre vou amá-lo”. Esse Deus, que é amor, também oou gordo, negro ou branco. Eu sempre vou amá-lo”. Esse Deus, que é amor, também o

ama muito, como amava Jefté. ama muito, como amava Jefté. 

II — (Jefté) Perdoou II — (Jefté) Perdoou 

Passado algum tempo, estourou uma grande guerra — os amonitas, um povo cruel porPassado algum tempo, estourou uma grande guerra — os amonitas, um povo cruel por

natureza,  vieram  lutar  contra  Israel.  E  os  israelitas  estavam  em  apuros.  Mas  ondenatureza,  vieram  lutar  contra  Israel.  E  os  israelitas  estavam  em  apuros.  Mas  onde

estavam os valorosos homens de Israel? Onde estavam os guerreiros valentes? Sabemestavam os valorosos homens de Israel? Onde estavam os guerreiros valentes? Sabem

em quem os líderes pensaram? Sim! em quem os líderes pensaram? Sim! 

Em Jefté, os próprios líderes de Gileade foram buscar Jefté, dizendo: Jefté, venha ser oEm Jefté, os próprios líderes de Gileade foram buscar Jefté, dizendo: Jefté, venha ser o

nosso chefe! E ele lhes respondeu: Vocês não me aborreceram e não me expulsaram danosso chefe! E ele lhes respondeu: Vocês não me aborreceram e não me expulsaram da

casa  de  meu  pai?  Agora  que  estão  em  apuros  vêm  me  pedir  ajuda?  E  eles  lhecasa  de  meu  pai?  Agora  que  estão  em  apuros  vêm  me  pedir  ajuda?  E  eles  lhe

responderam: Vem conosco, combate contra os amonitas e seja o nosso chefe, sobreresponderam: Vem conosco, combate contra os amonitas e seja o nosso chefe, sobre

todos os moradores de Gileade. Será que Jefté os perdoou? E os ajudou? todos os moradores de Gileade. Será que Jefté os perdoou? E os ajudou? 

Você tem perdoado os seus irmãos quando lhe ofendem, quando mentem; e os seus pais,Você tem perdoado os seus irmãos quando lhe ofendem, quando mentem; e os seus pais,

quando se separaram ou aqueles que lhe desprezaram? quando se separaram ou aqueles que lhe desprezaram? 

Perdoar é tirar a culpa, é desculpar, é absolver. Perdoar é tirar a culpa, é desculpar, é absolver. 



A Bíblia nos ensina que devemos perdoar uns aos outros, "A Bíblia nos ensina que devemos perdoar uns aos outros, " ... assim como o Senhor vos... assim como o Senhor vos

perdoou, assim também perdoai vós" (Cl 3.13)perdoou, assim também perdoai vós" (Cl 3.13). Cristo é o nosso maior exemplo, e por isso. Cristo é o nosso maior exemplo, e por isso

devemos perdoar! devemos perdoar! 

E foi isto que Jefté fez: perdoou e foi com os líderes lutar em favor de seus irmãos. Eles oE foi isto que Jefté fez: perdoou e foi com os líderes lutar em favor de seus irmãos. Eles o

colocaram como chefe. O Senhor lhe deu a vitória e fez de Jefté um grande homem. colocaram como chefe. O Senhor lhe deu a vitória e fez de Jefté um grande homem. 

EDIFICAÇÃO: EDIFICAÇÃO: 

Jefté conquistou uma grande vitória contra os amonitas. Mas a maior vitória que teve emJefté conquistou uma grande vitória contra os amonitas. Mas a maior vitória que teve em

sua  vida  foi  quando venceu  a  dor  do  desprezo,  do  abandono,  da  rejeição  usando  asua  vida  foi  quando venceu  a  dor  do  desprezo,  do  abandono,  da  rejeição  usando  a

poderosa arma do perdão. poderosa arma do perdão. 

Você também será vitorioso toda vez que perdoar! Você também será vitorioso toda vez que perdoar! 

Você precisa perdoar alguém na família? Você precisa perdoar alguém na família? 

Meu desafio é que você vença a raiva, a ira, o ódio, a tristeza, perdoando os que lheMeu desafio é que você vença a raiva, a ira, o ódio, a tristeza, perdoando os que lhe

ofenderam, assim como Jesus Cristo lhe perdoou. Muitas vezes, perdoar não é fácil. ofenderam, assim como Jesus Cristo lhe perdoou. Muitas vezes, perdoar não é fácil. 

Peça ajuda a Deus e, se você quiser, converse com o seu pastor ou venha falar comigoPeça ajuda a Deus e, se você quiser, converse com o seu pastor ou venha falar comigo

após o culto. após o culto. 

Lembre-se de que para Deus você é muito especial.  Ele o ama como amava Jefté eLembre-se de que para Deus você é muito especial.  Ele o ama como amava Jefté e

sempre estará lhe ajudando a vencer na vida. sempre estará lhe ajudando a vencer na vida. 

Jefté, aquele menino rejeitado pela família, tornou-se um grande líder do povo porqueJefté, aquele menino rejeitado pela família, tornou-se um grande líder do povo porque

confiava que Deus o amava e nunca o abandonaria nem rejeitaria. confiava que Deus o amava e nunca o abandonaria nem rejeitaria. 

Deus pode ajudar você também a ser alguém na vida. Deus pode ajudar você também a ser alguém na vida. 


