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Perdão - Parte 2 

No último estudo sobre perdão, falamos sobre como 

transparecemos o caráter de Jesus através do perdão, 

vimos que o caminho da cruz nos leva ao perdão e nos 

trás liberdade em Cristo.  

Hoje vamos mensurar as consequências da falta de 

perdão para entender o porquê Deus nos ordena 

perdoar e a importância que o perdão tem para Ele. 

Temos que entender dentro de qualquer 

relacionamento, quando não damos importância para 

algo que nosso cônjuge valoriza automaticamente 

estamos “estressando” nosso relacionamento, e, com 

Deus não é diferente. Em Mateus 18.23-35 vemos uma 

parábola do servo impiedoso, vamos ler juntos?    

 

“Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei 

que quis fazer contas com os seus servos; E, começando a 

fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia dez mil 

talentos; E, não tendo ele com que pagar, o seu senhor 

mandou que ele, e sua mulher e seus filhos fossem 

vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe 

pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, 

dizendo: Senhor, sê generoso para comigo, e tudo te 

pagarei. Então o Senhor daquele servo, movido de íntima 

compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, 

aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe 

devia cem dinheiros, e, lançando mão dele, sufocava-o, 

dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu 

companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, 

dizendo: Sê generoso para comigo, e tudo te pagarei. 

Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que 

pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que 

acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao seu 

senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, 

chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, 

perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. 

Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu 

companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? 

E, indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, 

até que pagasse tudo o que lhe devia. 

Assim vos fará, também, meu Pai celestial, se do coração 

não perdoardes, cada um a seu irmão, as suas ofensas.” 

Mateus 18:23-35 

Neste texto vemos que Jesus compara essa parábola 

com o Reino dos céus, no caso, o servo impiedoso (que 

muitas vezes somos nós) foi entregue aos torturadores 

por não ter exercido o perdão que foi lhe dado de 

graça. Como falamos no último estudo, existem 

diversas pesquisas que comprovam doenças causadas 

pelo emocional, mas posso dizer que a falta de perdão 

não mexe somente com as emoções e com nosso físico, 

mas gera no mundo espiritual uma prisão e através 

dessa prisão espíritos torturadores encontram brechas 

para nos afetar, vemos então um ponto que nos trás à 

tona um dos porquês Deus nos ordena liberar perdão, 

para Deus a falta de perdão é tão séria, que Ele a coloca 

no mesmo patamar de julgamento de homicídio, 

vemos isso em Mateus 5.21-23. 

Assim como Jesus acrescenta algumas condições no 

mandamento de não adulterarás dizendo que se uma 

pessoa ao olhar para outra e a desejá-la já está 

adulterando, Ele trás uma atualização acrescentando 

ao mandamento escrito por Moisés que não é somente 

matar o seu irmão, mas quando você não o perdoa, 

quando você o despreza você já o matou dentro do 

coração.  

Já não é mais novidade para nós que quando não 

temos um bom relacionamento com o nosso próximo 

isso afeta no nosso relacionamento com Deus:  

“Do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio 

com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte 

mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de 

forma que não sejam interrompidas as suas orações.” 

1 Pedro 3:7 

Quando criamos problemas de relacionamento com 

nosso cônjuge, o nosso relacionamento com Deus é 

comprometido. Em I Timóteo 2.8 diz que os homens 

devem orar levantando mãos santas em todo tempo, 

sem ira e nem contenda, ou seja, sem pecados de 

relacionamentos.  

Na oração do Pai Nosso, vemos um Deus Pai que quer 

nos ensinar, não somente como orar, mas quer 

também nos ensinar a pensar, refletir e agir de maneira 

benéfica. Quando diz perdoais as nossas dívidas assim 

como nós perdoamos aos nossos devedores, esse 

verso nos faz refletir na bondade de Deus em nos 

perdoar de uma dívida imperdoável, nos lembra o 

tanto que Ele nos ama a ponto de nos perdoar todos os 

dias, muitas vezes perdoar por pecados que 

prometemos que nunca faríamos mais, ou até mesmo 

nos perdoar por coisas que aos nossos olhos são 

simples, mas que ferem o coração de Deus.  

Esse verso nos faz agir de maneira que exale a 

GRATIDÃO. Alguém que entendeu o quanto foi 

perdoado e é GRATO por isso, sabe exercer o perdão 

ao próximo porque reconhece que sua dívida com o Rei 

era muito mais alta.  

Em Efésios 4.26 vemos que a ira em si não é um 

pecado, mas pode nos levar ao pecar.  
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Poderia citar muitos outros versículos sobre perdão, 

mas quero ressaltar que em Mateus 5.23-25 

recebemos uma ordem de Jesus, para nos apressarmos 

para perdoar e pedir perdão, pois Ele sabe que 

liberando perdão não seremos jogados na prisão.  

Todas as ordenas que Deus estabelece na sua palavra 

para nós é visando nos guardar, Deus nos ama tanto 

que nos pede para perdoar e assim sermos livres em 

Jesus, exalando gratidão e sendo mais parecidos com 

Ele.  

 

 
Texto para meditarem juntos 
 

Mateus 5.23-25 


