
ESTUDO PARA CÉLULA INFANTIL – CRISTO SALVA 
 

II- Parábola do Credor Incompassivo 

Versículo para memorizar: “Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos 

devedores” (Mateus 6:12). 

Texto base: Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os 

seus servos. E, passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia dez mil talentos. Não tendo 

ele, porém, com que pagar, ordenou o senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo 

quanto possuía e que a dívida fosse paga. Então, o servo, prostrando-se reverente, rogou: “Sê 

paciente comigo, e tudo te pagarei”. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o 

embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos 

que lhe devia cem denários; e, agarrando-o, o sufocava, dizendo: “Paga-me o que me 

deves”. Então, o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: “Sê paciente comigo, e te 

pagarei. ” Ele, entretanto, não quis; antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a 

dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram 

relatar ao seu senhor tudo que acontecera. Então, o seu senhor, chamando-o, lhe disse: “Servo 

malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste; não devias tu, igualmente, 

compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? ” E, indignando-se, o 

seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai 

celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. (Mateus 18.23:35) 

Esta parábola nos conta a história de um empregado que devia muito dinheiro para o seu 

senhor, um dia o senhor lhe chamou para prestar contas e pagar o que devia, mas como o 

homem não tinha como pagar ele teria que vender tudo para pagar a dívida, inclusive sua esposa 

e filhos, o homem ficou desesperado e clamou por perdão, o senhor era muito bom e vendo que 

o homem não teria como pagar a dívida o perdoou  

Este homem sendo perdoado saiu da presença do seu senhor e acabou encontrando com 

um homem que lhe devia também um pouco de dinheiro, mas este homem assim como ele não 

tinha como pagar a dívida, ao invés dele perdoar a dívida, assim como fez o seu senhor com ele, 

ele mandou prender o homem até que ele o pagasse. 

Quando o senhor ficou sabendo do caso ficou muito bravo e o chamou, quando ele 

chegou o seu senhor lhe disse que ele devia ter perdoado a dívida assim como ele tinha sido 

perdoado, mas como ele não agiu assim ele seria agora lançado na prisão também. 

Verdade Bíblica: 

1) Todos nós tínhamos uma dívida impagável com o nosso Senhor 

2) Nós merecíamos ser lançados na prisão 

3) O nosso Senhor nos ama tanto que perdoa a nossa divida 

4) Assim como fomos perdoados devemos também perdoar os outros. 

5) Se não perdoarmos as pessoas também não seremos perdoados 

6) Haja com os outros assim como você gostaria que as pessoas hajam contigo 

Aplicação Prática:  Para sermos perdoados por Deus também devemos perdoar aqueles que 

nos ofenderam 

Brinque com Atividade de Aprendizado Bíblico: Explique o que significa perdoar e como 

eles podem desenvolver um coração disposto a perdoar, fale também sobre as consequências de 

não perdoar.  Ensine que assim como Deus nos perdoou assim devemos perdoar. Memorize o 

versículo “Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores” 

(Mateus 6:12) distribua cada palavra as crianças, e monte o versículo um ao lado do outro.  
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