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O PERDÃO
Texto básico: Mateus 18.23-35
Uma música popular antiga dizia:
“Perdoar é só para Deus”.
Ø Mas a Bíblia diz claramente que não só é possível ao homem perdoar, mas que sem o perdão nossas
ofertas não são aceitas.
“Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti,
deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão; então, voltando, faze a tua
oferta.” Mt 5.23,24
I – DEUS NOS DÁ O EXEMPLO DE PERDÃO EM CRISTO
SIM,
Deus, em Cristo, nos deu o exemplo de que devemos perdoar.
ü Na história do filho pródigo, em que o Pai representa Deus, o filho é restaurado à plena comunhão com
o pai (Lc 15. 11-32).
ü Jesus perdoa a mulher apanhada em adultério, manda-a embora perdoada (Jo 8.1-11).
ALIÁS, SE NÃO PERDOAMOS AO PRÓXIMO, NÃO PODEMOS PEDIR PERDÃO A DEUS.
II – COMO PODEMOS SEGUIR O MODELO DE PERDÃO
PERDOANDO PARA SER PERDOADO.
No sermão da montanha, Jesus nos dá um exemplo de como devemos orar. E aí, a questão do perdão:
“Perdoa-nos as nossas dívidas, ASSIM COMO nós temos perdoado aos nosso devedores”. Mt 6.12
A FALTA DE PERDÃO TRAZ RESULTADOS FUNESTOS.
As piores consequências da falta de perdão é para quem não perdoa.
Em Mt 18.34, o servo que havia sido perdoado, mas não perdoou, foi depois lançado pelo seu senhor
na prisão, e daí não saiu enquanto não pagou tudo.
o Quem não perdoa sofre as consequências de sua falta de perdão:
a) Ao entregar sua oferta, se lembrar de que alguém tem algo contra você, volte e acerte primeiro com ele.
Depois entregue a oferta. “para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz, ao oficial de justiça, e
seja recolhido à prisão.” Mt 5.25
b) A falta de perdão produz resultados terríveis.
EX: Uma mulher, na França, envenenou o próprio filho, que amamentava, porque passara a odiar o
marido.
“Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens; não vos vingueis a vós mesmos,
amados, mas dai lugar à ira; porque está escrito: A MIM ME PERTENCE A VINGANÇA; eu é que
retribuirei, diz o Senhor.” Rm 12.18,19
c) A falta de perdão traz doenças.
A falta de perdão, o rancor, o ódio, produzem doenças no corpo, na mente e no espírito da pessoa.
Depressão e certas doenças são resultado de atitudes assim. Ler Salmo 32.1-5

O LIMITE PARA O HOMEM: SETENTA VEZES SETE
Jesus ensinou que devemos perdoar o irmão que se arrepender, sete vezes por dia (Lc 17.3,4).
Ø Pedro quis a confirmação desse ensino e perguntou a Jesus:
“Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que lhe perdoe? Até sete vezes” Respondeulhe Jesus: Não te digo que até sete vezes, mas até SETENTA VEZES SETE” Mt 18.21,22
ISTO EQUIVALE DIZER QUE O PERDÃO É ILIMITADO.
ü De quem deve ser a iniciativa de perdoar?
ü De quem ela deve partir?
ü Do ofensor, ou do ofendido?
JESUS RESOLVEU ESTA QUESTÃO, ENSINANDO SOBRE O PERDÃO UNILATERAL.
PERDÃO UNILATERAL
“Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem.” Lc 23.34
Segundo Larry Christenson, autor do livro “A mente Renovada”, ninguém pediu perdão a Jesus,
quando Ele esteve neste mundo.
E Ele perdoava, como fez na cruz.
NÓS DEVEMOS SEGUIR O EXEMPLO DE JESUS E PERDOAR MESMO QUE AS PESSOAS NÃO NOS
PEÇAM PERDÃO.
Jesus nos ensinou que devemos tratar o nosso inimigo como se fosse amigo.
Ø Quando Judas chegou para lhe dar o beijo de traição, Ele disse:
“Amigo, a que vieste?” Mesmo sabendo que Judas o estava traindo, chamou-o de “amigo”
HÁ O GRAVE PERIGO DE,
quando somos ofendidos, ficar com mágoa no coração, e isso se transformar em sentimento
ainda pior, de amargura e ódio.
Por isso,
ü Devemos perdoar logo.
ü Não deixar o tempo passar para perdoar.
Quanto mais depressa, melhor.
CONCLUSÃO
Deus nos deu a maior lição de perdão ao enviar Jesus Cristo para morrer na cruz em nosso lugar.
ü Ele é o perdão em pessoa.
ü Ensinou o perdão, viveu perdoando até quem não pedia perdão.
E estabeleceu as condições para sermos perdoados: PERDOAR.
APLICAÇÕES
1. Agora, ponhamos em prática este ensino, perdoando a todos que nos ofenderam. Isto nos fará
LIVRES E FELIZES.
2. Na pessoa que não tem Cristo no coração quase sempre permanece o espírito de vingança – pagar
com a mesma moeda. ISTO NÃO PODE ACONTECER COM VOCÊ.
3. O que já é crente em Jesus DEVE TOMAR A INICIATIVA do perdão, mesmo que seja o ofendido, como
Jesus exemplificou no perdão unilateral, na cruz.
4. Há alguém a quem você deve perdoar? Se houver, NÃO DEIXE PARA DEPOIS. Procure essa pessoa
agora.

