
03 - VENCEDORES SÃO CHAMADOS 
A PERDOAR 

 
 

          erdão: Tornando-se a “pessoa do amanhã” em vez de a       
“pessoa de ontem”. 

 
 

PERDOAR É CONCLUIR O PASSADO. 
 
1.   A forma como você concluiu o seu passado vai afetar o 

seu futuro (Mc 11.25). 
 
Como foi o relacionamento com seus pais, irmãos ou 

antigos namorados? 
 
É importante ser honesto consigo mesmo sobre esses 

acontecimentos do seu passado para que você possa receber cura 
para o seu futuro. 

 
2. Se você não honrou a Deus com o seu corpo no 

passado (Ml 7:19), com um passado sexual negativo, a partir de 
hoje, por meio de sua decisão, peça a Deus que lhe perdoe ou 
perdoe a quem lhe ofendeu e comece a enxergar o seu corpo como 
templo do Espírito Santo. 

 
3. Se você já se sentiu injustiçado(a), maculado(a) no 

passado e não houve arrependimento por parte do(s) ofensor(es), 
você mesmo(a) poder declarar perdão a ele(s). O perdão gera 
libertação da escravidão (amarguras) do passado. Ele o libera para 
caminhar sem culpa e com segurança de que seus pecados foram 
perdoados e esquecidos por Deus (Jr 31.34b). 

 
4. Se você quiser ser feliz no casamento, você deve 

primeiramente quebrar todos os laços de almas profanos (I Co 6.16-
18). Estes laços são formados quando a mente, a vontade e as 
fortes emoções são profundamente arraigados num relacionamento. 
São quebrados quando oramos entregando-os totalmente a Deus. 

 
√  Um laço de almas pode ser estabelecido através de um 

lugar, objeto, cheiro, músicas ou lembranças. 
√  Os laços de alma podem ser estabelecidos sem que haja 

relações sexuais, mas elas sempre estabelecem os laços. 
√  Um laço de alma pode continuar prendendo você mental, 

espiritual ou emocionalmente à pessoas de situações ou fatos 
ocorridos em particular. 

 
 

 



 
A FALTA DE PERDÃO NOS MANTÉM EM ESCRAVIDÃO 
 
1. O perdão deve estar bem no centro do nosso viver 

cristão (Ef 4.32) porque: 
 

√   Deus nos perdoou em Cristo Jesus. 
√   É um mandamento do Senhor. 
√   A falta de perdão bloqueia as promessas de Deus. 

 
2. O perdão é o ato da vontade e não o sentimento (Mt 

6.12,14-15): 
 
√   Nossa vontade deve ser a de obedecer à vontade de 

Deus. 
√   Decida perdoar e os sentimentos seguirão essa 

decisão. 
√   Faça com que sua vontade concorde com a vontade de 

Deus. 
√   Procure ser orientado pelo Espírito Santo. 
√   Peça a Deus para mostrar como Ele vê o ofensor. 
 
 
Somente através do coração amoroso e compassivo de 

Deus, seremos capazes de perdoar a quem nos tem ofendido. 
 
Nossos sentimentos de dor e raiva serão sobrepujados 

pelo grande amor de Deus pelos ofensores (Mt 5.23,24 e Mc 11.25). 
 
Temos de confrontar, limpar e refocalizar a nossa energia. 
 
√   Confrontar – admitir as nossas atitudes negativas. 
√   Limpar – clamar ao Espírito Santo para operar em nós, 

apagando a amargura e a mágoa, nos purificando pelo sangue de 
Jesus Cristo. 

√   Refocalizar – centrar o foco da energia poderosa e 
positiva de Cristo, porque Ele esta vivendo em nós, dando-nos 
esperança de dias melhores. 
 

PERDÃO É UM ESTILO DE VIDA 
 
Perdão é um estilo de vida. Nós não temos o poder de 

mudar ninguém, portanto, eu é que preciso ser mudado (Mt 18.21-
22; Mt 5.44 e Fl 3.13,14). 

 
A cruz tem que se tornar realidade em nossas vidas 

através das seguintes atitudes: 



√   Não devemos colocar o outro em posição inferior 
atacando e ressaltando os seus erros ou falhas. 

√   O perdão é para quem não merece. É unilateral, 
primeiro eu devo perdoar. 

√   Perdão não é perdão se não houver esquecimento. 
√   Perdão não é perdão se não houver sentimentos, 

manifestação de amor e misericórdia. 
√   Perdão não é perdão quando não restaura os 

relacionamentos. 
√   Perdão abençoa o próximo e dá uma nova chance. 
√   Perdão deve ser liberado em qualquer situação quando 

houver genuíno arrependimento. 
√   Perdão não é perdão quando só é dado apenas uma 

vez. 
√   Perdão é um ato da sua vontade junto com a vontade 

de Deus. 
 
EXPRESSÕES VALIOSAS PARA RESTAURAR O 

PERDÃO 
 
Escritores famosos na área familiar ressaltam a 

importância do uso de tais expressões: 
 
Eu errei 
É muito difícil admitir que errou. Cada cônjuge busca 

sempre o erro do outro, que pode até ter existido, mas não admite o 
seu porque não olha para si mesmo. 

 
Quando atingimos a maturidade espiritual e emocional, 

deixamos o Espírito Santo nos sondar e nos levar a consciência do 
erro. 

 
Por favor, perdoe-me. 
Esta declaração quebra barreiras. Quando isso acontece, 

as correntes da indiferença, do distanciamento, da insegurança e da 
tristeza são rompidas. 

 
Eu o perdoo. 
Vem como resposta ao pedido de perdão. Quando essa 

frase é pronunciada, nas regiões celestes, acontece algo 
sobrenatural. Os anjos celebram a vitória do casal. 

 
Eu a amo. 
Esta é uma expressão doce, gostosa e agradável de se 

ouvir e se dizer. Funciona como um selo do processo de perdão. 
Logo, a mágoa desaparece dando lugar a um amor mais 
consciente, provado, amadurecido e fortalecido. 
 


