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Perdão – Parte 1 

O assunto que vamos abordar hoje é algo que 

constantemente vamos ter que colocar em prática, 

vamos falar sobre perdão, mas antes de começar quero 

que você seja sincero em sua resposta: você tem 

dificuldades em perdoar? Posso dizer que a dificuldade 

em perdoar na maioria das vezes demonstra um 

“problema” no nosso relacionamento com Deus, 

expressa que nós como juízes tomaríamos decisões 

melhores e mais eficientes do que Deus em relação a 

alguém ou uma situação.  

A falta de perdão nada mais é do que uma forma de 

punição e rejeição contra alguém, não estou dizendo 

que perdoar é estabelecer um laço de relacionamento, 

mas é deixar a pessoa ir, é tirar o peso, remover a carga 

pesada que a mágoa gera em nossos corações.  

O perdão é o modo como impedimos que a nossa 

comunidade humana se desintegre. Você já viu uma 

pessoa antes e depois de perdoar? É fato que a falta de 

perdão muda o comportamento do ser humano, abre 

brechas para ações e reações que não seriam comuns 

para aquela pessoa, além de gerar doenças como 

ansiedade, angústia, depressão, síndrome do pânico, 

insônia, enfarto, câncer, dentre outros.  

“E, quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o 

crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à 

esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem 

o que fazem. E, repartindo as suas vestes, lançaram sortes.”  

Lucas 23:33-34 

 

Nesta passagem vemos Jesus na cruz liberando perdão 

para aqueles homens que estavam lhe fazendo mal. O 

perdão é um caminho a percorrer, um caminho que 

nos leva para cruz e é na cruz que negamos a nós 

mesmos, deixando transparecer o caráter perfeito de 

Jesus em nós. 

“Jesus dizia a todos: "Se alguém quiser acompanhar-me, 

negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-

me. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá; mas 

quem perder a vida por minha causa, este a salvará.” 

Lucas 9:23-24 

 

Aleluia!!! Nesses versos vemos que quem quiser ser o 

juiz, quem quiser tomar suas próprias decisões, taxar o 

que é bom e ruim, fazer tudo conforme pensa e 

determina como certo ou errado, quem quiser salvar a 

sua vida através das suas próprias forças e psique irá 

perdê-la, mas quem perder a sua vida para viver a vida 

de Cristo a salvará, pois, vivendo uma vida de perdão 

diariamente e tomando nossa cruz, a nossa 

humanidade não se desintegrará e viverá como Cristo 

e através Dele seremos salvos.  

Quero enfatizar algo, o caminho do perdão não é um 

caminho fácil a percorrer, mas necessário pois além 

de trazer cura nos revelará mais sobre Deus.  

“E houve trevas sobre toda a terra, do meio dia às três 

horas da tarde. Por volta das três horas da tarde, Jesus 

bradou em alta voz: "Eloí, Eloí, lamá sabactâni? " que 

significa: "Meu Deus! Meu Deus! Por que me 

abandonaste?"” 

Mateus 27:45,46 

A cruz vem acompanhada com um sentimento de 

solidão, em momentos difíceis quando somos 

grandemente machucados (as vezes por nós mesmos) 

nos sentimos sozinhos, mas a história não ficou assim, 

vamos seguir com a leitura: 

“Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, 

disseram: "Ele está chamando Elias". Imediatamente, um 

deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em 

vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu-a a Jesus 

para beber. Mas os outros disseram: "Deixem-no. Vejamos 

se Elias vem salvá-lo". Depois de ter bradado novamente 

em alta voz, Jesus entregou o espírito. Naquele momento, o 

véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. 

A terra tremeu, e as rochas se partiram. Os sepulcros se 

abriram, e os corpos de muitos santos que tinham morrido 

foram ressuscitados. E, saindo dos sepulcros, depois da 

ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e 

apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele 

vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia 

acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: 

"Verdadeiramente este era o Filho de Deus! "” 

Mateus 27:47-54 

O restante da história nós conhecemos muito bem, 

Jesus ressuscitou, Ele nunca esteve sozinho e mesmo 

que se sentisse só, Deus estava sempre com Ele assim 

como está sempre com você. Não permita estar longe 

de Deus ou ter um relacionamento distante Dele pela 

falta de perdão, hoje Ele quer te curar e se revelar 

como Pai a você. 

 

Desafio da Semana 
 

Assistir juntos o filme “A Cabana” e fazer anotações dos 

pontos que mais lhe chamaram atenção, principalmente com 

reação a perdão. 

Texto para meditarem juntos 

Lucas 23.33-34 
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