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Con tato  pe ss oal
Vamos discutir

Os primeiros versículos no primeiro capítulo 
do Livro de Isaías são apavorantes! Deus usa 
uma linguagem forte para descrever as muitas 
transgressões que afastaram de Deus a nação de 
Judá. Refere-se à opressão dos pobres, à corrupção 

e aos crimes de sangue. Afirma que seus ritos religiosos se tornaram falsos e 
sem valor, que os corações das pessoas eram ímpios, rebeldes contra Deus e por 
todo esse conjunto de impiedades, Judá seria arrasada por seus inimigos.

Todavia, apesar desses pecados deliberados, Deus Se sensibiliza com o 
sofrimento do povo e não Se atém ao merecido castigo: “Parem de fazer o que 
é mau — roga o Senhor— e aprendam a fazer o que é bom. Tratem os outros 
com justiça; socorram os que são explorados”.1

Então, encontramos uma das mais belas promessas na Bíblia, na qual 
Deus revela um pouco mais sobre o tipo de amizade que deseja ter conosco. 
“Venham cá, vamos discutir este assunto. Os seus pecados os deixaram 
manchados de vermelho, manchados de vermelho escuro; mas Eu os lavarei, e 
vocês ficarão brancos como a neve, brancos como a lã.”

Essa promessa mostra que Deus não apenas está disposto a perdoar, mas 
que anseia por isso. E assim como a neve fresca cobre a poça de sangue e faz 
parecer como se não existisse, a plenitude do perdão de Deus regenera, e faz 
como se o mal jamais tivesse acontecido. De nossos pecados Ele não Se lembra 
mais.

Esse tipo de perdão é sobrenatural e parte da natureza divina. Poucas vezes 
conseguimos lidar com mágoas, trapaças, injustiças e tratá-las como se não 
tivessem acontecido, mas essa dificuldade não muda o fato de que devemos 
estar dispostos a perdoar aos demais. O segredo é lembrar o que Jesus fez por 
nós. Apesar de não merecermos que tomasse sobre Si todo o peso dos nossos 
pecados e malfeitos, foi o que Ele fez ao dar a vida por nós. Tentemos nos 
tornar mais como Ele, estendendo aos outros o perdão não merecido que dEle 
recebemos.

Mário Sant’Ana
Editor

1. Isaías 1:16–17. NTLH

2. Isaías 1:18 NTLH

3. Ver Hebreus 8:12.
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UMA VIDA  
DE PERDÃO
Ao longo da vida, tive de lidar 
com minha (bem merecida) parcela 
de consequências pelos erros que 
cometi. Mas não foi apenas uma vez 
que não recebi o devido pagamento 
pelo mal que fizera, pois em vez 
disso, foi-me concedida misericórdia.

Certa vez, quando eu tinha uns 
12 anos, minha família havia ido 
ao shopping e eu fora incumbido 
de ficar de olho no meu irmão 
mais novo, enquanto meus pais 
estavam na fila. Entretanto, eu me 
distraí, ele saiu andando sozinho 
e só o encontramos quando se 
aproximava do estacionamento 
externo. Meus pais me deram uma 
bronca homérica? Com toda certeza, 
mas a temperaram com muito amor 
e misericórdia. A graça que me 
foi concedida naquele dia não foi 
merecida nem esquecida.

Alguns anos depois, furtei algo. 
Quando minha mãe me confrontou 
com o fato, senti que meu mundo 
havia desabado: Por que fiz isso? A vida 
nunca mais será a mesma! Minha mãe, 
porém, me abraçou e disse que sabia 

Por Chris Mizrany 

incrível, contudo, é que quando 
minha cabeça estava inclinada pela 
vergonha, o amor de minha família 
a reergueu, abençoou-me com sua 
bondade e me deu tranquilidade. 
Tudo isso me mostrou que a vida é 
um longo processo de aprendizagem.

Jesus perdoou aqueles que O 
odiavam, que O espancaram e 
mataram. Teve paciência com Seus 
discípulos quando tinham dificuldade 
para entender Seus ensinamentos. 
Acolheu aqueles que O negaram 
e os amigos que O magoaram 
profundamente. Estendeu a mão aos 
céticos, aos excluídos e gentilmente 
lhes ergueu a cabeça, abençoando-
os com amor sem restrições. Ele 
nos lembra diariamente de que há 
lugar em Seu reino para todos nós, 
pecadores perdidos e solitários, 
sempre que O buscarmos.

Chris Mizrany é missionário, 
fotógrafo e web designer na 
organização Helping Hand, 
na Cidade do Cabo, África do 
Sul. ■

que eu podia ser um homem melhor 
e como um primeiro passo rumo a 
esse futuro, eu deveria devolver o 
item furtado imediatamente. Eu tinha 
razão: a vida nunca mais foi a mesma 
para mim desde aquela importante 
lição, mas não como eu imaginara.

Então vieram as brigas absurdas, 
discussões sem sentido e comentários 
sarcásticos da adolescência e primeiros 
anos da fase adulta. Eu agia mal com 
meus amigos, irmãos ou pais, e era 
tomado pela vergonha pela certeza 
de que colheria exclusão, rejeição e 
outras consequências. Todavia, muitas 
vezes não foi o que aconteceu, pois os 
outros tinham almas e corações mais 
generosos do que imaginara e, com 
frequência, fui perdoado.

Hoje me esforço para ser um 
marido amoroso para minha esposa 
incrível e um bom pai para minhas 
duas meninas. De um modo geral, 
sinto-me bem. Às vezes, nem tanto. 
Houve momentos em que me 
comportei mal e foi difícil ter de 
encarar não só os meus erros, mas 
também a mim mesmo. O mais 
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Lemos nos Evangelhos 
que Jesus foi chicoteado, 
espancado e pregado a uma cruz. 
Enquanto esperava pela morte 
pendurado na cruz, algumas de Suas 
últimas palavras foram: “Pai, perdoa-
lhes”.1 O perdão foi Sua resposta a 
um julgamento injusto, a ser surrado 
com um chicote formado por tiras 
de couro trançado com pedaços de 

osso ou metal nas extremidades, 
que dilaceravam a pele causando 
dor indescritível, aos pregos que 
lhe foram cravados nas mãos e 
nos pés, ao abandono que sofreu 
enquanto agonizou até a morte. 
Mesmo parecendo uma reação muito 
inesperada, faz perfeito sentido à luz 
do que Jesus ensinou sobre o perdão 
ao longo do Seu ministério. Ele não 
apenas ensinou, mas encarnou Sua 
mensagem, tanto na vida quanto na 
morte. Praticou o que pregou.

O perdão de Deus
O perdão concedido por Jesus 

refletiu o que oferecia Seu Pai. No 

O CHAMADO 
PARA 

PERDOAR

Por Peter Amsterdam

1. Lucas 23:34

2. Êxodo 34:6–7]

3. Neemias 9:17 NVI

4. Kelly Minter, The Fitting Room 

(Colorado Springs: David C. Cook 

Publishing, 2011), 90.

Antigo Testamento, ao Se revelar a 
Moisés, Deus disse de Si mesmo: 
“Senhor, Senhor Deus misericordioso 
e compassivo, tardio em irar-se e 
grande em beneficência e verdade, 
que usa de beneficência com milhares, 
que perdoa a iniquidade, a rebeldia 
e o pecado.”2 Deus estava dizendo 
que o perdão é um dos Seus atributos 
divinos, arraigados em Seu caráter. Isso 
se revela repetidamente ao longo do 
Antigo Testamento, como na seguinte 
passagem: “Tu és um Deus perdoador, 
um Deus bondoso e misericordioso, 
muito paciente e cheio de amor.”3

O perdão que concedemos aos 
outros reflete nosso entendimento do 
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situações em que as consequências são 
inevitáveis, mesmos quando as causas 
são perdoadas. O perdão não é uma 
cura emocional instantânea.

Quem perdoa olha para o mal 
realizado, admite ter sido ferido e 
decide perdoar, que é escolher começar 
o processo de perdão. É reconhecer 
que o que foi feito teve consequên-
cias pessoais, foi injusto, profundo e 
escolher perdoar à pessoa ou às pes-
soas que o feriram. O perdão é uma 
decisão consciente de abrir mão dos 
sentimentos negativos que temos em 
relação a alguém que nos prejudicou 
e deixar isso no passado para que pare 
de nos afetar negativamente.

Como Kelly Minter explica em seu 
livro, The Fitting Room:

Perdoar não é negar o que nossos 
inimigos fizeram. Não é dizer que algo 
quebrado está intacto nem chamar de 
puro o que foi corrompido. Perdoar 
é estar face a face com o mal que nos 
fizeram, reconhecer a dor resultante 
do que foi feito e escolher perdoar. 
Não tem nada a ver com a negação do 
mal que alguém nos causou, mas com 
a mudança de nosso coração com 
respeito à pessoa que praticou o mal.4

Às vezes, queremos esperar para 
perdoar depois que a pessoa culpada 
peça desculpas. Queremos que ela 
reconheça que o que fez foi errado e 
expresse remorso. Mas isso nos impõe 
algumas restrições. Às vezes, a pessoa 
não sabe que fez algo contra nós 
e, nesse caso, jamais se desculpará. 
Em alguns casos, o culpado não 
se importa, mesmo reconhecendo 
seu erro. Há os erros cometidos 
por pessoas que não estão mais na 
sua vida, ou você não está mais 
em contato com elas. Condicionar 

perdoar a um pedido de perdão pode 
prolongar a dor pelo resto da vida.

Há casos em que sofremos o mal 
causado por pessoas cujos problemas 
acabam nos afetando de alguma ma-
neira. Problemas matrimoniais, por 
exemplo, podem ferir os filhos, sem 
que essa seja a intenção de ninguém. 
Às vezes, somos feridos pelos erros de 
alguém, inclusive dos que pensavam, 
equivocadamente, estarem produzin-
do um benefício. Nessas situações é 
bom lembrar que, assim como esta-
mos passíveis a ser vítimas de erros 
não intencionais, também fazemos 
coisas sem querer que prejudicam os 
outros. Quando isso ocorrer e virmos 
que aconteceu, queremos, claro, que 
aqueles que prejudicamos nos perdo-
em. Por isso, devemos estar dispostos 
a perdoar aos que nos fizeram mal 
sem que tivessem esse propósito.

É importante lembrar que nem 
tudo que sofremos precisa ser 
perdoado. Muitas das coisas ruins que 
acontecem são causadas por pessoas 
que não tinham nenhuma intenção 
de nos fazer mal. Vivemos em um 
mundo em que estamos todo o tempo 
interagindo com pessoas iguais a nós, 
que muitas vezes dizem ou fazem 
coisas sem a intenção de prejudicar 
os outros, mas, sem perceber, fazem 
coisas que nos prejudicam.

Lewis Smedes oferece um exemplo 
interessante:

Havia uma pessoa que fazia coisas 
terríveis contra mim. Gritava comigo 
durante o jantar, obrigava-me a fazer 
as coisas para ela imediatamente e 
a qualquer hora do dia ou da noite, 
sem se importar que eu pudesse estar 
ocupado. Além disso, volta e meia 
ela fazia xixi nas minhas melhores 

divino. Devemos perdoar 
aos outros porque 

fomos perdoados. 
Jesus morreu para 
que nossos pecados 
fossem perdoados 
e somos chamados 
para perdoar 
aos demais 
quando pecam 
contra nós e nos 
prejudicam.

O que o 
perdão é e o 
que não é

Alguns males 
são causados 

intencionalmente. 
Somos vítimas de 

alguma forma de 
ataque físico, verbal 

ou emocional. Alguém 
nos subtrai algo, talvez 
intencionalmente nos dá 
uma orientação que resulte 

em prejuízo financeiro, perda 
de bens, etc. Somos traídos por 

alguém que amamos — nosso 
cônjuge, um membro da família, um 
amigo próximo. Mágoas de pouca 
importância no início podem tomar 
grandes proporções se repetidas 
várias vezes.

Perdoar não é negar ter sido vítima 
do mal ou do erro praticado por 
alguém. Não é inventar desculpas 
para justificar o que fizeram nem é 
minimizar a ofensa. Não significa que 
a dor causada cessou ou que já está 
esquecida. Perdoar não é retomar uma 
relação sem mudanças; não é uma 
restauração automática da confiança. 
Não é negligenciar a justiça, pois há 
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roupas. Para piorar, ficou muito 
doente, mas não me dizia o que 
estava errado. Houve momentos em 
que tive vontade de lhe dar um bom 
tapa. Mas nunca senti o impulso de 
lhe perdoar. … Era minha filha de 
seis meses de idade e eu não sentia 
nenhuma necessidade de perdoar as 
coisas horríveis que me fez, porque 
não me fez nada disso por mal. Eu 
a amava e aceitava tudo que ela me 
fazia.5

Deixar ir, cura e 
reconciliação

Entender que as Escrituras nos 
dizem para perdoar aos outros e 
concordar com isso é uma coisa. 
Perdoar alguém que nos feriu 
profundamente pode ser difícil e 

incrivelmente angustiante. C. S. 
Lewis escreveu: “Todo mundo acha 
o perdão um lindo conceito, até 
precisar perdoar.”

A palavra grega que mais 
frequentemente é traduzida como 
perdão é aphiemi, usada para 
expressar abrir mão de algo ou 
cancelar uma dívida. Quando 
perdoamos alguém pelo que nos foi 
feito, isentamos a pessoa de uma 
dívida legítima. Reconhecemos que 
fomos prejudicados ou magoados, 
nossa confiança foi traída e nossa 
vida marcada pelas ações de 
outra pessoa. Mas entendemos 
que também somos pecadores, 
ofendemos, ferimos os outros, e que 
nossas ofensas foram perdoadas por 
Deus. Quando perdoamos, tomamos 
a decisão de deixar ir nossa dor, 
nosso desejo por retribuição, nossa 
ira e sentimentos negativos contra a 
pessoa. Colocamos a pessoa e o que 
fez nas mãos de Deus.

É natural pensar que perdoar 
alguém é justificar o ato da pessoa. 

Não é assim. O perdão o liberta da 
dor da ofensa causada e lhe permite 
seguir em frente sem ser constante-
mente perseguido por sentimentos 
ruins em relação à pessoa.

Conclusão
O perdão é um tópico complexo 

e multifacetado. Entretanto, no con-
texto de nos tornarmos mais como 
Cristo, é claro que Jesus, pelo Seu 
exemplo e ensinamentos, enfatizou o 
perdão. Instruiu-nos a perdoar e não 
estabeleceu limites ou condições para 
o cumprimento desse mandamento. 
Se quisermos verdadeiramente nos 
tornar mais como Jesus, devemos 
perdoar aos outros suas ofensas — 
por mais difícil que possa ser — por-
que Deus nos perdoou nossas ofensas 
contra Ele.6

Peter Amsterdam e sua esposa, 
Maria Fontaine, são diretores 
da Família Internacional, uma 
comunidade cristã. Adaptado 
do artigo original.7 ■

5. Smedes, Perdoar e Esquecer, 8.

6. Ver Efésios 4:32.

7. Os tópicos neste artigo foram 

compilados do livro de Lewis B. 

Smedes Perdoar e Esquecer (São 

Paulo : Claridade, 2002)
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SOBRE  
PEDIR  

PERDÃO

Por Sally García

Anos atrás, eu estava em uma 
situação complicada e desagradável 
com um dos meus colegas de 
trabalho. As coisas não melhoraram e 
fiquei aliviada quando ele finalmente 
foi para outro local. Algum tempo 
depois, enviou-me uma mensagem 
de e-mail com duas palavras simples: 
“Peço desculpas”.

Isso é bom! —pensei. Ele quer se 
desculpar. Então procurei o anexo 
com o “pedido de desculpas formal”, 
mas não havia nenhum. Eu esperava 
um reconhecimento escrito e 
detalhado das chateações, tensões e 
complicações que ele havia causado, 
mas tudo que havia eram aquelas 
duas palavras: “Peço desculpas”.

Eu sabia que Deus estava me pedin-
do para perdoar àquela pessoa e virar 
a página. O rapaz fizera sua parte pe-
dindo perdão e a coisa certa a fazer era 
perdoar, mas, no fundo, sentia-me um 
pouco trapaceada. Ele bem que podia 
ter se esmerado no pedido de desculpas!

1. Chapman, Gary. When Sorry Isn’t 

Enough: Making Things Right with 

Those You Love, Moody Publishers.

Pouco depois, foi minha vez de 
me desculpar a alguém e não sabia 
como. Explicar minhas ações daria 
a impressão de que estaria criando 
uma plataforma para me justificar 
e que não estava sendo sincera, 
além de correr o risco de reacender 
a controvérsia. No final, copiei o 
pedido de desculpas que recebi do 
meu ex-colega de trabalho, certa de 
que a simplicidade não diminuía a 
sinceridade.

Não é fácil pedir perdão. É 
constrangedor e a maioria de nós 
não tem muito jeito para a coisa. 
Gary Chapman e Jennifer Thomas 
compartilham alguns conselhos 
muito úteis em seu livro, When 
Sorry isn’t Enough (Quando dizer 
“Sinto muito” não basta – Tradução 
livre).1 Para os autores, o segredo 
está em... aprender o “idioma de 
desculpas” da outra pessoa e estar 
disposto a se comunicar com ela 
nesse idioma. ... Quando isso não 
ocorre, o perdão se torna mais difícil, 
porque quem foi ofendido não tem 
certeza se você está realmente se 
desculpando.

O livro agrupa esse “idioma” em 
cinco categorias, ou linguagens:

– Expressar remorso. Para algumas 
pessoas, será o suficiente dizer 
sinceramente: “Sinto muito”.

– Aceitar a responsabilidade. Evite 
inventar desculpas e admita: “Errei”.

– Reparar o dano. Vá além do 
pedido de desculpas. Por exemplo, 
pergunte: “O que posso fazer para 
reparar o que fiz?”

– Arrependimento. Prometa: “Vou 
tentar nunca mais fazer isso”.

– Pedir perdão. Mostre vulnerabi-
lidade, pedindo humildemente: “Por 
favor, perdoe-me”.

Acho que a humildade e a since-
ridade são fundamentais para quem 
busca genuinamente estar atento às 
necessidades da pessoa ofendida e 
aprender a ouvir suas mágoas. Se am-
bas as partes estiverem dispostas, qual-
quer coisa maravilhosa pode acontecer 
no relacionamento restaurado.

Sally García é educadora, 
missionária e membro da Família 
Internacional no Chile. ■
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Você está bem  
conservado ou  
em conserva?

Por Tina Kapp

O segundo tipo de amargura é 
para com os outros. Talvez alguém 
o tenha tratado mal, feito algo 
desonesto, ou falado mal de você 
pelas costas. Você sente que nunca 
poderá realmente perdoar a pessoa 
ou, mesmo que conseguisse, ela não 
merece seu perdão, e certamente não 
seria justo.

O último —que nem sempre 
percebemos que é uma forma de 
amargura— é ter rancor de si 
mesmo! No fundo do coração 
você pode até saber que Deus 
lhe perdoou por algum erro que 
cometeu, mas você não consegue 
se perdoar e persiste em abrigar 
sentimentos negativos.

Sentir amargura para com 
outros é algo que acho que afeta 
a todos nós em algum momento. 
Todo o mundo fica magoado e há 
ocasiões em que é difícil lidar com 
certas pessoas e situações. O segredo 
para vencer nessas horas reside na 
forma como lida com a mágoa.

Hebreus 12:15 diz: “Cuidem 
que ninguém se exclua da graça 
de Deus. Que nenhuma raiz de 
amargura brote e cause perturbação.”1 
A amargura pode fazer você perder 
a graça que Deus quer lhe dar. É 
como uma raiz que, por estar oculta, 
só reconhecemos sua existência 

1. NVI

2. Mateus 18:35 NVI

3. Efésios 4:31–32

4. Ver Filipenses 4:13.

5. www.just1thing.com

quando se manifesta 
como uma “erva 
daninha”, ou seja, 
quando percebemos 

seus sintomas. E se 
não for desarraigada, 

continuará crescendo e 
poderá controlar a sua vida.

Em Mateus 18, Pedro pergunta 
a Jesus quantas vezes temos de 
perdoar alguém e se sete vezes seria 
o suficiente. Tenho a impressão de 
que Pedro tinha sido injustiçado 
umas seis vezes e imaginou que já 

Prefiro as comidas com 
sabor azedo — balas azedinhas, 
picles, qualquer coisa com limão, 
cerejas azedas, o que seja. Adoro! 
Tem gente que prefere os doces ou 
o chamado quinto gosto: o umami. 
Mas acho que nunca encontrei 
alguém que preferisse coisas amargas. 
Não é nenhuma surpresa. Na 
verdade, a palavra que mais vi ser 
usada para definir algo amargo é 
“desagradável”

Parece fazer sentido que também 
usem a palavra “amargo” para 
descrever alguém que se agarra a um 
ressentimento ou raiva. Li certa vez 
um artigo que dizia que há três tipos 
de amargura.

A primeira é contra Deus. É 
um tipo de rancor que pode surgir 
quando você não entende por que 
algo ruim aconteceu: a perda de um 
ente querido, uma catástrofe natural, 
ou qualquer coisa que você considera 
injusto. Pode ficar com raiva de Deus 
por não ter evitado aquilo e pensar 
que Ele não ouviu quando você orou 
— ou talvez não Se importe.
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tinha perdoado o suficiente. Jesus 
respondeu que o número era setenta 
vezes sete e, na sequência, contou a 
Parábola do Servo Incompassivo.

Na história, um rei quer colocar em 
ordem a situação financeira do reino, 
então chama os servos para um acerto 
de contas. Um deles devia ao monarca 
dez mil talentos — o equivalente ao 
salário por 200 mil anos de trabalho! 
Diante da dívida impagável, o rei 
decretou que o homem deveria vender 
sua esposa, filhos e tudo que possuía 
para quitar sua dívida, conforme 
previa a lei romana, 

Então o servo implorou de 
joelhos: “Seja paciente comigo e 
vou pagar tudo!” O rei, então, se 
compadeceu, cancelou a dívida 
e o deixou ir. Não sei o que 
você faria se tivesse uma dívida 
inimaginavelmente monstruosa 
perdoada, e sua família e sua vida 
lhe fossem restituídas. Mas havia 
algo seriamente errado com aquele 
servo, pois logo depois de sair da 
presença do rei, encontrou alguém 
que lhe devia uma centena de 
denários – pouco mais que o 
salário de três meses, ou seja, 
uma pequena fração do que lhe 
havia sido perdoado. O servo foi 
implacável: atacou o devedor e 
começou a sufocá-lo, exigindo 
que pagasse imediatamente 
o que lhe devia.

 “Seja paciente 
comigo e eu tudo 
pagarei” — implorou 
o infeliz de joelhos. Todavia, o 
que fora perdoado não perdoou, mas 
determinou que o inadimplente fosse 
preso.

Quando o rei soube do ocorrido, 
convocou o servo de volta e o 
repreendeu, dizendo que ele deveria 
ter tido com os outros a mesma 

misericórdia que recebera. Então, 
condenou o homem à prisão, até que 
a dívida fosse paga. Jesus concluiu 
o ensinamento com uma declaração 
bastante forte: “Assim também lhes 
fará meu Pai celestial, se cada um de 
vocês não perdoar de coração a seu 
irmão”2

Isso é o que chamo de incentivo! 
Com certeza nem sempre é fácil 
perdoar e a Bíblia diz: “Livrem-se 
de toda amargura, indignação e 
ira, gritaria e calúnia, bem como 
de toda maldade. Sejam bondosos 
e compassivos uns para com os 
outros, perdoando-se mutuamente, 
assim como Deus perdoou vocês em 
Cristo”.3 Deus tudo vê e promete nos 
ajudar a perdoar – se Lhe pedirmos.

Certa vez, vi uma ilustração 
engraçada em que apareciam duas 
pessoas idosas. Uma delas era uma 

mulher generosa que sempre ajudava 
os outros e perdoava com facilidade. 
Parecia radiante, alegre e forte para 
a sua idade. Seu vizinho, contudo, 
sempre via o pior nas pessoas, 
resmungava o tempo todo, contava 
histórias das muitas vezes em que 
havia sido injustiçado e não conseguia 
perdoar. Ele tinha uma aparência ruim 
sofrida. A legenda dizia: “Algumas 
pessoas são bem conservadas, outras 
são azedas como conserva”.

Qual dos dois é você?

Tina Kapp é dançarina, 
apresentadora e escritora 
freelance na África do 
Sul. Dirige uma empresa de 
entretenimento que ajuda a 
angariar fundos para projetos 
de caridade e missionários. 
Este artigo foi adaptado 

de um podcast publicado 
em Just1Thing,5 um site 

cristão dedicado à 
Formação de caráter 

de jovens. ■
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desesperadora seja a perspectiva. Por 
maior que seja a confusão ou o erro, 
o amor dissipará tudo isso.  
— Emmet Fox (1886–1951)

Perdoar é libertar um prisioneiro e 
então, descobrir que o prisioneiro era 
você.  
— Lewis B. Smedes (1921–2002)

O perdão é uma resposta redentora 
de quem foi injustiçado e ferido. 
Somente os que nos injustiçaram e 
nos feriram são candidatos ao perdão. 
Se nos machucarem acidentalmente, 
nós os desculpamos. Só perdoamos 
aos que culpamos.  
— Lewis B. Smedes (1921–2002)

Você pode sentir que o que sofreu é 
imperdoável, mas Deus pode levantar 
esse fardo e mudar seu coração. O 
amor milagroso de Deus é suficiente 
para perdoar e ajudá-lo a perdoar.  
— Gabriel Sarmiento ■

Misericordia
Para pensar

Não por causa de atos de justiça por 
nós praticados, mas devido à Sua 
misericórdia, Ele nos salvou.  
— Tito 3:5 NVI

Sejam misericordiosos, assim como o 
Pai de vocês é misericordioso.  
— Lucas 6:36 NVI

Bem-aventurados os misericordiosos, 
pois obterão misericórdia.  
— Mateus 5:7 NVI

A sabedoria que vem do alto é antes 
de tudo pura; depois, pacífica, 
amável, compreensiva, cheia de 
misericórdia.  
— Tiago 3:17 NVI

O perdão é a chave que destranca a 
porta do ressentimento e as algemas 
do ódio. É o poder que rompe as 
correntes do rancor e os grilhões do 
egoísmo.  
— E. C. McKenzie

Deus concede Suas bênçãos sem 
discriminação. Os seguidores de 
Jesus são filhos de Deus e devem 
manifestar esse traço da família, 
fazendo o bem a todos, mesmo aos 
que merecem o oposto.  
— F. F. Bruce (1910–1990)

Os fracos não são capazes de perdoar. 
O perdão é um atributo dos fortes.  
— Mahatma Gandhi (1869–1948)

Deus nos ama como somos, não 
como deveríamos ser, porque 
ninguém é como deveria ser.  
— Brennan Manning (1934–2013)

Não há dificuldade que o amor 
não vença; doença que o amor 
não cure; porta que o amor não 
abra; obstáculo que o amor não 
transponha; muralha que o amor 
não derrube; pecado que o amor 
não redima… Pouco importa a 
profundidade do problema, ou quão 
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Recentemente, eu estava revendo meu passado, pen-
sando nas escolhas que fiz e comecei a culpar os outros 
por alguns desfechos. Culpei meus pais pelas decisões que 
tomaram e que afetaram minha infância. Culpei minha 
escola pelas inseguranças que senti e por eu jamais me 
considerar perfeita o suficiente para ter sucesso em várias 
áreas. Culpei minha igreja por atitudes que cultivei sobre 
Deus e que afetaram meu relacionamento com Ele.

Deitada na cama, pensando profundamente sobre mi-
nha vida, porém, comecei a ver meus pais com compreen-
são e percebi que eles tinham feito o melhor que podiam. 
Lembrei-me de todas as maneiras como me incentivaram 
e me ajudaram a me tornar a pessoa que hoje sou.

Da mesma forma, fiquei refletindo no meu tempo na 
escola e percebi que muito do que eu tinha experimenta-
do tinha mais a ver comigo do que com a instituição. Eu 
era tímida e tinha medo de experimentar coisas novas. 
Não queria me expor e correr riscos. Foram principalmen-
te minhas próprias inseguranças que atrapalharam meu 
sucesso acadêmico e social.

Quando relembrei os anos que passei indo para a pe-
quena igreja independente que minha família frequentava, 
com certeza recordei fofocas e algumas mágoas que ficaram 
comigo; mas o benefício do tempo me ensinou que era fácil 
culpar a situação ou a instituição, quando na realidade eu 
tinha recebido um maravilhoso fundamento de fé e, muitas 
vezes, os membros da congregação me ajudaram e me 
deram diversos exemplos de genuíno cristianismo.

DISTRIBUINDO 
A CULPA

É importante não se limitar a encontrar culpados. 
Minha vida não tem sido perfeita. Tomei decisões que 
me prejudicaram e, às vezes, fui prejudicada por outras 
pessoas. Mas não foram minha família, minha escola ou 
minha igreja as responsáveis. Foram indivíduos. E quando 
me lembrei deles, vi uma mulher sofrendo pela morte do 
filho mais velho; outra mulher de meia-idade que passou 
seu tempo cuidando da mãe idosa e de uma tia que tinha 
inúmeras enfermidades; um jovem líder recém-saído da 
faculdade que pensava que era um especialista em ado-
lescentes, mas simplesmente precisava de um pouco mais 
de experiência; e um professor de Matemática exausto e 
estressado, cuja esposa passara meses internada devido a 
problemas na gravidez. Essas pessoas erraram, assim como 
eu, ao longo da vida.

É muito fácil tirar conclusões e fazer generalizações sobre 
nossas experiências e as pessoas sobre as quais nos sentimos 
justificados para lançar a culpa. Mas um pouco de intros-
pecção sincera pode ajudar a entender o porquê de cada 
acontecimento. Na época, talvez não entendamos por que 
alguém reagiu de determinada maneira, mas olhar para trás 
com o coração e a mente abertos pode nos ajudar a ter uma 
imagem mais clara e encontrar a liberdade no perdão.

Joyce Suttin é professora e escritora 
aposentada e vive em San Antonio, EUA. Confira 
seu blog em https://joy4dailydevotionals.
blogspot.com/. ■

Por Joyce Suttin
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Ah... Certo. Bem, então, vai ter de ser 
Você em mim que lhes perdoará, porque 
não me sinto forte o suficiente. Você é a 
minha força, Senhor. Então, por favor, 
ajude-me a lhes perdoar, por Sua graça.

E Ele me ajudou todas as vezes 
desde então! O perdão não é fácil, 
mas é possível com Sua ajuda.

Aprendi que é um processo 
contínuo para o qual, em Seu amor e 
misericórdia, Deus me deu algumas 
ferramentas que tornam o perdão 
mais fácil. Algumas são engraçadas; 
outras, profundas; e há as que se 
resumem em bom senso, como 
olhar para as coisas de uma maneira 
diferente, talvez a maneira como 
Deus vê as coisas.

O  
processo 
contínuo

Por Yvette Gladstone

“Perdoa as nossas 
ofensas como também nós 
perdoamos as pessoas que 
nos ofenderam.”1 Senti dor no 
coração e muita vergonha quando 
ouvi esse versículo pela primeira vez. 
Por quê? Sabia que havia pessoas que 
eu não havia perdoado. No entanto, 
eu realmente queria que Deus me 
perdoasse pelas coisas que eu tinha 
feito e prejudicado os outros.

Não queria que Deus me 
perdoasse do jeito que eu perdoara 
aos outros, pois sabia que não havia 
perdoado! Queria que me perdoasse 
porque Ele é misericordioso, eu 
realmente precisava de perdão 
e estava arrependida pelo que 
fizera. Mas como não via esse 

1. Mateus 6:12 NTLH

2. Provérbios 17:22

3. Roderick McFarlane, Reader’s Digest, 

dezembro 1992

arrependimento da parte dos outros, 
não me parecia justo que fossem 
perdoados! Ou assim eu pensava.

Muito desconfortável e com 
o coração apertado, disse a Deus 
em oração que não sentia que era 
justo. Então, Ele respondeu: Não foi 
justo o que fizeram comigo também, 
referindo-Se à Sua morte na cruz.

Sinto muito por isso, respondi. Mas 
você é Deus e pode fazer o impossível. 
Sou apenas uma mulher fraca que faz 
coisas estúpidas às vezes.

Bem, criei você à Minha imagem 
e semelhança, não foi? Por isso, tem o 
que precisa para fazer o que você deve 
fazer. Sei disso, porque fui Eu quem lhe 
concedeu esses atributos.
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Uma dessas 
ferramentas 
engraçadas é o 
senso de humor. 
A Bíblia diz: “O 
coração alegre é 
bom remédio.”2 
Assim como o 
medicamento 
certo pode ajudar 
a diminuir nossas 
dores e acelerar 
a cura de lesões 
ou doenças, um 
coração feliz e 
um bom senso 
de humor podem 
ser muito úteis 
para confortar 
e acalmar 
nossos espíritos 
e mentes 

quando os outros nos machucarem, 
intencionalmente ou não.

Certa vez, quando eu estava tra-
balhando em um projeto com alguns 
novos colegas, eu simplesmente não 
conseguia fazer as coisas do jeito que 
eles gostavam. Estava ficando com 
raiva deles e pena de mim mesma. 
Sozinha em oração, comecei a dizer 
a Deus: Bem, se eles não gostam de 
mim... Mas antes que pudesse termi-
nar minha frase, uma voz me falou 
baixinho ao coração: Eu vou comer as 
batatas fritas deles! O quê?!

Tive de rir! Do nada, me 
lembrei de uma piada interna 
que meu falecido marido e eu 

compartilhávamos. Anos atrás, 
ele estava aprendendo espanhol e 
durante um almoço com uns amigos, 
disse em espanhol macarrônico: 
“Se vocês não gostam de mim, vou 
comer suas batatas fritas!” Surpresos, 
os que estavam à mesa começaram 
a rir, porque o que ele quis dizer 
foi: “Se vocês não gostam delas (das 
batatas fritas), eu vou comê-las.”

Bom, o fato é que aquela boa 
gargalhada me ajudou a relaxar, 
consegui perdoar meus colegas e 
parei de me levar tão a sério.

Outra ferramenta que uso é a que 
chamo de “10 Coisas para Perdoar”. 
Vem da seguinte história:

Em suas bodas de ouro, minha 
avó revelou o segredo de seu longo 
e feliz casamento. “No dia em que 
me casei, decidi escolher dez defeitos 
do meu marido, os quais, para o 
bem da nossa união, eu ignoraria”, 
explicou. Quando uma convidada 
lhe pediu para citar algumas das 
falhas, a mulher respondeu: “Para 
dizer a verdade, nunca fiz a tal lista, 
mas sempre que ele fazia algo que 
me deixava louca de raiva, eu dizia 
a mim mesma: ‘Sorte dele que é um 
dos dez’.”3

Outra ferramenta útil vem de 
uma história atribuída a Corrie 
ten Boom, na qual explica o 
perdão utilizando a imagem de 
um grande sino da igreja. Ao se 
referir às emoções difíceis inerentes 
ao processo de perdão, tais como 
ressentimentos, sentimentos feridos 
e a revisitação dos momentos 
dolorosos, etc., ela diz que perdoar 
é como deixar de puxar a corda que 
toca o sino da igreja. Dizemos que 
perdoamos, mas os sentimentos ruins 
não se vão imediatamente. Quando 
a corda é solta, o sino da igreja 
continua a tocar por um tempo, mas 
cada vez mais lento e mais baixo, até 
que para completamente.

O círculo completo de perdão 
pode demorar, mas, com o tempo, 
nos trará paz de espírito e descanso 
para a alma.

Yvette Gladstone é escritora 
freelance e membro da Família 
Internacional em Guerrero, 
México. ■
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mesmo valor numérico são muitas 
vezes conectadas em significado. 
“Tamim”, a palavra hebraica para 
“completo” ou “perfeito” tem um 
valor numérico de 490. Em outras 
palavras, você perdoa totalmente. 
Você não estabelece um limite para o 
seu perdão.

Deixe-me afirmar o óbvio: é 
difícil! Às vezes, o perdão não é 
merecido, ou mesmo procurado. 
Às vezes, não há arrependimento. 
Mesmo assim, a escolha de perdoar 
já está feita. Sei que devo perdoar 
porque é isso que Jesus me pediu. 
Além do mais, é o que Ele fez 
por mim. Perdoou todos os meus 
pecados — passados, presentes e 
futuros. Então vou me esforçar para 
perdoar da mesma forma.

Uma das coisas mais importantes 
que aprendi sobre o perdão é que 
é um processo contínuo. Posso 

A escolha
Por Marie Alvero

Talvez Pedro pensou que 
fosse impressionar Jesus 
quando perguntou: “Senhor, 
quantas vezes devo perdoar meu 
irmão ou irmã que pecar contra 
mim?” Ele queria um número, 
alguma quantificação do que seria 
o suficiente a ser alcançado. Pedro 
então arrisca um número: “Sete 
vezes?” “Não, não sete vezes”, 
responde Jesus, “mas setenta vezes 
sete!”1

Uma conta rápida nos diz que 
o número mágico é 490 —muito 
maior do que o sugerido pelo 
apóstolo. Mas não é um número 
aleatório. Como sempre, as 
palavras de Jesus foram precisas 
e direcionadas. Na numerologia 
hebraica, cada letra tem um valor 
numérico, e palavras que têm o 

fazer a escolha de perdoar alguém 
por algo e ser genuíno no meu 
desejo de perdoar, porém, mais para 
frente, posso novamente me irritar 
com a pessoa pela mesma ofensa. 
Talvez seja outra versão do 490: 
perdoar continuamente pelo mesmo 
acontecimento até que a lembrança 
não me deixe mais irritada, vingativa, 
ou perturbada.

Às vezes, perdoar requer força e 
amor além da minha capacidade. 
Felizmente, o perdão não é uma 
emoção. É uma escolha e uma ação. 
Por sermos salvos por intermédio de 
Jesus, temos a graça de fazer a escolha 
de perdoar os outros.

Marie Alvero foi missionária 
na África e no México. 
Atualmente vive com o marido 
e os filhos na Região Central 
do Texas, EUA. ■1. Ver Mateus 18:22.

Quem não consegue 
perdoar aos outros, 
destrói a ponte 

sobre a qual terá de 
passar, pois todos 
precisamos ser 

perdoados.  
— George Herbert 

(1593–1633)
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sempre sincera, fico com raiva, 
sou preguiçosa, discuto muito, sou 
sarcástica, crítica, etc., etc., etc.

Talvez Ele me ame pela pessoa 
que eu poderia ser, pensei. Isso fez 
sentido. Então decidi tentar ser essa 
pessoa. Amorosa, gentil, prestativa, 
sempre pronta para inspirar e animar 
os outros.

Bem, esse era o plano. Mas 
mesmo os melhores planos são 
inúteis se você não os colocar em 
prática. E foi o que aconteceu ao 
meu. Tentei ser melhor, mas estar 
ciente de todas as minhas falhas 
parecia me provocar a cometer mais 
erros. Por mais que eu tentasse, não 

Sempre gostei do Apóstolo 
Pedro. Cometeu muitos erros, 
abriu a boca em todos os momentos 
errados, não queria perdoar seu irmão 
e, finalmente, negou Jesus três vezes.

Identifico-me com ele. Afinal, 
todos cometemos erros, temos 
momentos em que não perdoamos 
quem nos prejudica — e, certamente, 
todos já decepcionamos nosso 
Salvador. Sei que muitas vezes O 
desapontei.

Cheguei ao ponto em que 
olhei para mim e todos os erros 
que tinha feito (e, sem dúvida, 
continuo a fazer) e concluí que eu 
era uma pessoa horrível. Não sou 

conseguia ser a pessoa que poderia 
ser, a que eu achava que Deus tanto 
amava.

Então me ocorreu que Deus não 
me ama pela pessoa que eu poderia 
ou deveria ser! Ele me ama por quem 
eu sou! Agora, aqui, eu. Quebrada, 
despedaçada, desapontada. Ele não 
precisa de um “porquê” para me 
amar. E isso vale para todo mundo.

Amy Joy Mizrany nasceu e 
vive na África do Sul, onde é 
missionária em tempo integral 
com a organização Helping 
Hand. No seu tempo livre, 
toca violino. ■

A melhor 
descoberta

Por Amy Joy Mizrany

Quer receber o perdão de Deus? 
Não há o que você possa fazer para 
merecer a salvação, mas Deus a 
oferece livremente a todos os que 
aceitam Seu Filho, Jesus. Para isso 
basta fazer a seguinte oração:

Querido Jesus, sei que sou 
pecador(a) e peço seu perdão. Acredito 
que Você morreu pelos meus pecados 
e quero confiar em Você como meu 
Salvador a partir deste dia. Ajude-me 
a conhecê-lO pelas Suas palavras na 
Bíblia. Amém.
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O PERDÃO 
TRANSFORMA

Com amor, Jesus

O perdão não é uma emoção, mas uma 
escolha. Decidir perdoar, contudo, não faz 
toda a mágoa desaparecer de uma hora para 
outra, mas Me permite agir no seu coração

Perdoar representa um passo na direção 
da liberdade do peso do ressentimento que 
machuca você e pode machucar outros. 
Carregar mágoas não perdoadas vai esmagá-
lo, destruir sua saúde emocional e acabar 
controlando a sua vida. Abrir mão da 
mágoa é coisa difícil, mas você é quem mais 
ganha com isso.

Posso endireitar tudo, trabalhar na vida 
das outras pessoas e mudá-las. Isso vai fazer 
bem a elas, mas não a você. Desejo que 

perdoe aqueles que agiram errado com você, 
porque quero aliviar sua dor e seu fardo. 
Quero ajudá-lo a abrir mão da mágoa que 
produz tristeza, raiva ou sofrimento no seu 
coração. Quero que perdoe, porque sei que 
o perdão é o caminho para a liberdade, a 
felicidade e o crescimento

Vejo a paz de espírito e a liberdade que lhe 
serão restauradas assim que escolher perdoar. 
Poupe-se da dor, do pesar e da fraqueza 
que resultam quando você se prende às 
experiências que o magoaram. Deixe-Me 
cuidar delas da maneira que sei ser a melhor. 
Quando der o passo para perdoar, trarei a 
cura que você deseja.


