
ESTUDO  BÍBLICO 

 



1. Que prometeu Deus fazer quando confessarmos 
nossos pecados? 



Se confessarmos os nossos pecados, 
ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, 

e nos purificar de toda a injustiça. 
 

1 João 1:9 



2. Como se tornou possível o perdão dos pecados? 



Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo,  
para que não pequeis; e, se alguém pecar,  

temos um Advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. 
E ele é a propiciação pelos nossos pecados,  

e não somente pelos nossos,  
mas também pelos de todo o mundo. 

 
1 João 2:1,2 



3. A quem devem ser confessados os pecados, 
e por quê? 



Contra ti, contra ti somente pequei, 
e fiz o que é mal à tua vista,  

para que sejas justificado quando falares,  
e puro quando julgares. 

 
Salmos 51:4 



Ninguém há maior do que eu nesta casa, 
e nenhuma coisa me vedou, senão a ti,  

porquanto tu és sua mulher;  
como pois faria eu tamanha maldade,  

e pecaria contra Deus? 
 

Gênesis 39:9 



4. Que instrução existe no tocante  
à confissão de faltas? 



Confessai as vossas culpas uns aos outros, 
e orai uns pelos outros, para que sareis. 

A oração feita por um justo  
pode muito em seus efeitos. 

 
Tiago 5:16 



5. Ao procedermos mal,  
o que é que naturalmente fazemos? 



Então disse Adão:  
A mulher que me deste por companheira,  

ela me deu da árvore, e comi. 
E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isto?  
E disse a mulher: A serpente me enganou, e eu comi. 

 

E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão?  
E ele disse: Não sei; sou eu guardador do meu irmão? 

 

Gênesis 3:12,13 e 4:9 



6. Depois de o grande pecado de Davi  
lhe ter sido apontado, que disse ele? 



Então disse Davi a Natã: 
Pequei contra o Senhor. 

E disse Natã a Davi:  
Também o Senhor perdoou o teu pecado;  

não morrerás. 
 

2 Samuel 12:13 



7. É correto informar um irmão de suas faltas? 



Ora, se teu irmão pecar contra ti,  
vai, e repreende-o entre ti e ele só;  

se te ouvir, ganhaste a teu irmão; 
 

Mateus 18:15 



Não odiarás a teu irmão no teu coração; 
não deixarás de repreender o teu próximo, 

e por causa dele não sofrerás pecado. 
 

Levítico 19:17 



8. Em que espírito deve ser feita  
essa espécie de trabalho? 



Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido  
nalguma ofensa, vós, que sois espirituais,  

encaminhai o tal com espírito de mansidão;  
olhando por ti mesmo,  

para que não sejas também tentado. 
 

Gálatas 6:1 



9. Ao orarmos, que diz Cristo para fazermos, 
e por quê? 



E, quando estiverdes orando, perdoai,  
se tendes alguma coisa contra alguém,  
para que vosso Pai, que está nos céus,  

vos perdoe as vossas ofensas. 
 

Marcos 11:25 



10. Se não perdoarmos aos outros,  
que não fará Deus? 



Mas, se vós não perdoardes, 
também vosso Pai, que está nos céus,  
vos não perdoará as vossas ofensas. 

 
Marcos 11:26 



11. Que palavras de José a seus irmãos mostram que 
ele lhes havia perdoado, por ter lhe vendido ao Egito? 



Agora, pois, não vos entristeçais,  
nem vos pese aos vossos olhos  

por me haverdes vendido para cá;  
porque para conservação da vida,  
Deus me enviou adiante de vós. 

... 
Assim não fostes vós que me enviastes para cá,  

senão Deus, 
 

Gênesis 45:5-8 



12. Qual foi a resposta de Cristo à pergunta de Pedro 
quanto ao número de vezes que eles deveriam  

perdoar-se uns aos outros? 



Então Pedro, aproximando-se dele, disse:  
Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim,  

e eu lhe perdoarei? Até sete? 
Jesus lhe disse: Não te digo que até sete;  

mas, até setenta vezes sete. 
 

Mateus 18:21,22 



13. Que espírito manifestou Jesus para com os que O 
pregaram à cruz? 



E dizia Jesus: 
Pai, perdoa-lhes,  

porque não sabem o que fazem.  
E, repartindo as suas vestes, lançaram sortes. 

 
Lucas 23:34 



14. Como manifestou Estevão o mesmo espírito  
para com os que apedrejaram? 



E apedrejaram a Estêvão que em invocação dizia: 
Senhor Jesus, recebe o meu espírito.  

E, pondo-se de joelhos, clamou com grande voz:  
Senhor, não lhes imputes este pecado.  

E, tendo dito isto, adormeceu. 
 

Atos 7:59,60 



Mas, sobretudo, 
tende ardente amor uns para com os outros;  
porque o amor cobrirá a multidão de pecados. 

 
1 Pedro 4:8 
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