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Versículos sobre perdão 
 
"Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus" (Romanos 3:23) 
 
"sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao 
qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela 
remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus; para demonstração da 
sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em 
Jesus." (Romanos 3:24-26) 
 
"Pois tu, Senhor, és bom, e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para com todos os 
que te invocam." (Salmos 86:5) 
 
"Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai celestial vos 
perdoará a vós." (Mateus 6:14) 
 
"Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não 
perdoará as vossas ofensas." (Mateus 6:15) 
 
"Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos 
purificar de toda injustiça." (1 João 1:9) 
 
"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) 
 
"Mas contigo está o perdão, para que sejas temido." (Salmos 130:4) 
 
"Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, 
para remissão dos pecados." (Mateus 26:28) 
 
"A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o 
perdão dos pecados pelo seu nome." (Atos 10:43) 
 
"Tenham cuidado! Se o seu irmão pecar, repreenda-o; se ele se arrepender, perdoe. 4Se pecar 
contra você sete vezes num dia e cada vez vier e disser: 1Me arrependo', então perdoe." 
(Lucas 17:3-4 - NTLH) 
 
"Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros, caso alguém tenha 
alguma queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos 
outros." (Colossenses 3:13 - NTLH) 
 
"Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda 
sorte de blasfêmias, com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito 
Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo." (Marcos 3:28-29) 
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