Perdoam

O que é o perdão?
•

O perdão é um processo mental e espiritual de cessar
o sentimento de ressentimento ou raiva contra outra
pessoa ou contra si mesmo, decorrente de uma
ofensa, pecados, diferenças, erros, enganos ou
fracassos. É a firme decisão de absolver alguém ou
a si mesmo da condenação.

•

O perdão não é sentimento, mas uma decisão de
obedecer a Palavra de Deus com o coração. Para
Deus, perdão não é uma opção, é um mandamento. Se
não obedecemos, numa situação nova com a mesma
pessoa, jogamos mais sujeira e sofrimento “para baixo
do tapete”.
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O que é o perdão?
•

O perdão é uma “perda grandona”. Quem perdoa,
sempre perde alguma coisa. Daí a dificuldade de
nos perdoarmos ou perdoar alguém.

•

Se você perdoa uma dívida, perde dinheiro; se
perdoa uma ofensa, perde a razão ou o orgulho.

•

Mas quem perde perdoando, ganha a cura e a
bênção de Deus, cujo valor é incalculável.
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O que é o perdão?
•

O perdão não é um esquecimento total, deletado
da memória. Quem perdoa, pode até lembrar-se da
situação, mas o efeito destrutivo na alma não existe
mais.

•

Exemplo: vendo uma cicatriz, você pode lembrar-se
de um acidente, mas não dói mais.

•

O perdão nasce de uma consciência bíblica do
quanto somos falhos e de como Deus nos perdoou
em Cristo.
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O que é o perdoar?
•

Perdoar é queimar uma promissória de dívida, ficar em paz e
deixar a outra pessoa em paz também.

•

Perdoar é não guardar mais rancor, não prender-se ou
prender alguém emocionalmente.

•

Perdoar é não pecar contra Deus e Sua Palavra que manda
perdoar.

•

Os sentimentos negativos, a autocomiseração (dó de si
mesmo) e o espírito crítico são resultados da falta de perdão.

•

Uma pessoa ofendida sempre contamina os outros. Ela
precisa de aliados; de gente que fique do seu lado. Isso é
muito perigoso! - ” Hebreus 12:15b
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A falta de perdão abre espaço em
nossa vida para espíritos atormentadores
•

Mateus 18:21 a 35 e Marcos 11:25-26

•

Portanto, se não perdoarmos, também não podemos
experimentar o perdão de Deus. O Espírito Santo nos dá o
poder para perdoar.

"Por meio de Cristo, que vive em nós, queremos e podemos
perdoar, nos livramos de todo rancor, amamos ao que nos fez
mal e bendizemos aos que nos maldizem. MAS PRECISAMOS
DECIDIR FAZER ISSO. Se perdoarmos, ficaremos livres! Ao
solucionar o aspecto voluntário do rancor (decidir perdoar), o
emocional (a amargura) desaparece a curto prazo”. Jorge
Himitian - Curados pela Palavra.
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A dor do ofendido
•

A figura mostra a relação entre o ofensor e o
ofendido.

•

Podemos tanto ser o OFENSOR como o OFENDIDO
num relacionamento.

•

Se o ofensor tem consciências do que fez, ele fica
com culpa. Entretanto, ele pode não sentir culpa
por não saber que ofendeu a outra pessoa.

•

Mas o ofendido sempre sabe que foi ofendido!
“Quem leva um tapa nunca esquece”. O ofendido
sente a dor da ofensa.
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A dor do ofendido
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A dor do ofendido
•

A corrente do rancor só é quebrada através do
PERDÃO.

•

Não importa a distância entre as duas pessoas ou mesmo
se uma delas já morreu. A amargura brota no coração de
quem tem razão.

•

O ofensor deveria pedir perdão, mas talvez nunca o faça.
Portanto, a pessoa ofendida é quem deve perdoar, sem
esperar que a outra lhe peça perdão.

"Guardar rancor é como tomar veneno e esperar que a outra
pessoa morra"- William Shakespeare
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O ofendido perdoando
Somente o ofendido pode remover a culpa do seu ofensor e
tomar a injustiça sobre si mesmo, quer o ofensor peça perdão
ou não. Você deve abrir mão de sua razão e de quem está
certo ou errado
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O ofendido perdoando
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Como perdoar meus
ofensores?
“Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos
mutuamente, caso alguém tenha motivo de
queixa contra outrem.
ASSIM COMO CRISTO VOS PERDOOU, assim
também perdoai vós; acima de tudo isto,
porém, esteja o amor, que é o vínculo da
perfeição” – Col. 3.13-14
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COMO CRISTO TE PERDOOU?
[ ] OPÇÃO 1
ESPEROU VOCÊ SE ARREPENDER, MUDAR DE ATITUDE E
RESTITUIR O DANO PARA ENTÃO PERDOAR VOCÊ TOTALMENTE?
[ ] OPÇÃO 2
PERDOOU VOCÊ ANTES MESMO QUE RECONHECESSE SEU
ERRO, SEUS PECADOS, MALDADES, PAGANDO TOTALMENTE SUA
DÍVIDA PERANTE O PAI E TORNANDO- LIVRE COMPLETAMENTE?

Como perdoar meus ofensores?
1 º Crendo e experimentando o perdão de Deus - Deus
nos ama incondicionalmente. Seu amor não espera nada
em troca. Não há nada que possamos fazer para Deus
nos amar mais ou menos! Ele nos ama antes de tudo e
assim como fomos amados e perdoados por Ele, devemos
amar e perdoar aqueles que nos ofenderam.
2º Crendo e confessando que “o Cristo que habita em
mim tem poder de perdoar”.
3º Não aceitando mais o ressentimento e lembrando
que a dor de Jesus foi muito maior
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Tempo de REFLETIR

Chegou a hora de perdoar!
Você precisa perdoar a si mesmo(a) de algum pecado,
culpa ou fracasso? Você precisa perdoar alguém que
machucou e ofendeu você?
Ore assim:
“Espírito Santo me mostre as pessoas que preciso perdoar
para ficar livre de amarguras, amarras e ressentimentos
que têm travado a minha vida. Também preciso me
perdoar. Me ajude em nome de Jesus, Amém.”
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