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O Que é Perdoar?
A Misericórdia

O Perdão

Consiste no esquecimento e no
perdão das ofensas. O ódio e o
rancor denotam alma sem elevação,
nem grandeza. O esquecimento das
ofensas é próprio da alma elevada,
que paira acima dos golpes que lhe
possam desferir.

Concessão indefinida de
oportunidades para que o ofensor
se arrependa, o pecador se
recomponha, o criminoso se libere
do mal e se erga, redimido, para a
ascensão luminosa.

(E.S.E. cap X., item 4).

(Estudando o Evangelho. 6a ed.
Rio de Janeiro: FEB, 1992.)

Quem nos ofendeu?
▪ O chefe(a) que não reconheceu o
trabalho feito

▪ O colega de trabalho que fez uma
critica

▪ Alguém no social media que fez um
comentário negativo

▪ Qualquer pessoa que fez uma crítica

▪ Vizinho que estragou a cerca
▪ Um irmão ou irmã que foi ingrato
▪ Um Pai ou Mãe que não reconheceu
nosso valor ou nos feriu
▪ Um filho ou filha que nos causou dor

▪ Alguém que nos causou dor física ou
emocional
▪ Alguém que cometeu um crime
contra você ou sua família
▪ Quem mais?
▪ E nós mesmos?

Eles merecem o nosso perdão?

Manual de Instruções
“...Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que
nos têm ofendido...”
“ Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão
misericórdia”. (Mateus, 5:7).
“Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós,
também vosso Pai celestial vos perdoará os pecados; mas, se não
perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai
celestial também não vos perdoará os pecados”. (Mateus, 6:14 e 15)
“Se contra vós pecou vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em
particular, a sós com ele; se vos atender, tereis ganho o vosso
irmão”. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: “Senhor,
quantas vezes perdoarei a meu irmão, quando houver pecado contra
mim? Até sete vezes?” Respondeu-lhe Jesus: “Não vos digo que
perdoeis até sete vezes, mas até setenta vezes sete vezes.”
(Mateus, 18:15, 21 e 22)

Manual de Instruções – Parte 2
Se, portanto, quando apresentardes vossa oferenda ao
altar, vos lembrardes de que vosso irmão tem algo
contra vós, deixai vosso donativo aos pés do altar e ide
antes de mais nada vos reconciliar com vosso irmão e,
só depois, voltai para oferecer vossa oferta. (Mateus,
5:23 e 24).
Reconciliai-vos o mais cedo possível com vosso
adversário, enquanto estiverdes com ele a caminho,
para que não suceda que o vosso adversário vos
entregue ao juiz e que o juiz vos leve ao ministro da
justiça, e que sejais mandado para a prisão. eu vos
digo, em verdade, que não saireis de lá, enquanto não
houverdes pago até o último ceitil. (Mateus, 5:25 e 26)

Manual de Instruções – Parte 3
LE 886: Qual o verdadeiro sentido
da palavra caridade, como a
entendia Jesus?
Benevolência para com todos,
indulgência para as imperfeições
alheias, perdão das ofensas.

Mas Por Que é Tão Difícil Perdoar?
Somos
Frágeis e
Imperfeitos

Orgulho
e
Egoísmo

Dificuldade de
comunicação
Dificuldade em
sermos
indulgentes
O mau hábito
de julgar

A Questão da Superioridade Moral
Mas eu sei que estou certa(o)!
▪

Quem de nós tem superioridade
moral para saber com 100% de
certeza que está certo?

▪

Lembre-se
•

Da última vez que você estava
errado

•

Daqueles que pareciam “santos” e
caíram na desgraça pública

A Trave no Olho
Como é que vedes um argueiro no olho do
vosso irmão, quando não vedes uma trave
no vosso olho?
Ou, como é que dizeis ao vosso irmão:
Deixa-me tirar um argueiro do teu olho, vós
que tendes no vosso uma trave?
Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso
olho e depois, então, vede como podereis
tirar o argueiro do olho do vosso irmão.
(MATEUS, 7:3 a 5.)

O Exemplo de Porque Perdoar
“E, como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se
e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado
seja o primeiro que atire pedra contra ela. E,
tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando
ouviram isso, saíram um a um, a começar pelos mais
velhos até aos últimos; ficaram só Jesus e a mulher,
que estava no meio. E, endireitando-se Jesus e não
vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe:
Mulher, onde estão aqueles teus acusadores?
Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém,
Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te
condeno; vai-te e não peques mais.” (João, 8:7-11)

Perdoar

Esquecer ou Compreender?

A Força da Oração
LE 661. Poderemos utilmente pedir a
Deus que perdoe as nossas faltas?
“Deus sabe discernir o bem do mal; a
prece não esconde as faltas. Aquele que a
Deus pede perdão de suas faltas só o
obtém mudando de proceder. As boas
ações são a melhor prece, por isso que os
atos valem mais que as palavras.”

Os Benefícios do Perdão

Para que Postergar?

As Últimas Palavras do Cristo
Do alto da cruz, Jesus olhou os policiais que o
tinham torturado, humilhado e pregado na
cruz. Viu mais adiante o povo que havia gritado
“Crucifica-o! Crucifica-o!”.
Olhou os moradores de Jerusalém assistindo o
“espetáculo” e que apoiavam seus líderes. Viu
atrás desses os que se omitiram e nada
fizeram. Então ele ergueu seus olhos para o
céu e disse:

“Pai, perdoa-lhes, pois eles não
sabem o que fazem”
(Lucas 23.34).

Sabedoria Popular!
“Perdoe os outros. Não porque eles
merecem perdão, mas porque você
merece paz.” A.D.

“Você quer ser feliz por um instante? VINGUE-SE.
Você quer ser feliz para sempre? PERDOE”
Tertuliano

Os Benefícios do Perdão
Beneficio

Fonte

Aumento da longevidade conectado ao perdão
incondicional

“Forgive to Live: Forgiveness, Health,
and Longevity”, Journal of Behavioral
Medicine v 28, Feb 2005

Perdoar pode reduzir o risco de ataque cardíaco, baixar o
colesterol, melhorar o sono, reduzir a pressão arterial, a
ansiedade, a depressão e o stress!

“Forgiveness: Your Health Depends on
It”, John Hopkins Medicine

Fazer as pazes ajuda a perdoar a si próprio. Quem pede
perdão por um agravo tem maiores chances de perdoar a si
mesmo. “Uma barreira que as pessoas enfrentam para
perdoarem a si próprias é que elas pensam que merecem
se sentir mal. Nosso estudo descobriu que fazer as pazes
nos dá permissão para deixar as coisas passarem –
Thomas Carpenter, Baylor University”

“Tipping the scales: Conciliatory
behavior and the morality of selfforgiveness”, The Journal of Positive
Psychology (2014)

