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IV. Meditando
Mateus 6:12 e 15
12
“ e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores;
15
se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará
vossas ofensas.”
De seu ponto de vista, porque será que muitas pessoas têm dificuldade em perdoar?
Certo jovem foi condenado à prisão perpétua. O senhor Caleb Young achou que a sentença era muito severa. Após insistentes apelos ao Governador, ele conseguiu o perdão para aquele jovem.
O senhor Caleb Young, de posse do documento de absolvição, foi à penitenciária para dar a notícia ao prisioneiro. No diálogo que se seguiu, perguntou o senhor Caleb Young:
- O que você faria se fosse solto da prisão?
- Se me deixassem sair daqui, procuraria o juiz que me condenou e o mataria. Depois eu pegaria o promotor que fez a acusação e as testemunhas
e os mataria um a um.
O Senhor Caleb Young, estarrecido, nem mencionou que conseguira a
absolvição e logo na saída da penitenciária rasgou o documento de perdão em vários pedacinhos.
“Aquele que não perdoa, obstrui o próprio conduto pelo qual, unicamente,
pode receber misericórdia de Deus.” (O Maior Discurso de Cristo, pág.
113)2
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Introdução
No plano de Deus os seres humanos foram feitos necessários uns aos
outros. “A lei da dependência recíproca vigora em todas as classes da sociedade.” (Mente, Caráter e Personalidade, pág. 431)
Você se acha dependente de alguém?
[ ] Sim

[ ] Não

Essa interdependência mútua deveria ser um alicerce para o equilíbrio nos
relacionamentos. Ninguém deveria se sentir superior ou melhor que o próximo, pois apesar de ser superior em alguns aspectos, é dependente em
outros. Esse equilíbrio deveria ser a base para compreendermos a necessidade do perdão.

I. O Que a Bíblia Diz
Colossenses 3:13
“suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver
queixa contra outro; assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei
vós também.”
Romanos 15:1
“Ora nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos
fracos, e não agradar a nós mesmos.”
Efésios 4:2
“com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor,”
Que atitude precisamos ter para conviver com pessoas “chatas” e “antipáticas”?

II. Compreendendo
Será que existe uma receita para a boa convivência? É bem provável que
não exista só uma, mas um bocado delas. Por isso hoje queremos usar um
pouco do tempo que temos para mostrar-lhes de que maneira poderemos
alcançar a boa convivência:
a) Evite atritos:
I Coríntios 6:7
“O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros.
Por que não sofreis, antes, a injustiça? Por que não sofreis, antes, o dano?”

Nossa tolerância precisa aumentar se quisermos suportar-nos mutuamente. Para isso acontecer, podemos começar reconhecendo que as pessoas
também precisam constantemente nos suportar. Isso pode nos ajudar a ter
paciência com os outros.
d) Perdoe:
Colossenses 3:13
“suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa
contra outro; assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também.”
Talvez essa seja a mais difícil das tarefas. Entretanto é fundamental para o
sucesso em nossos relacionamentos.

III. Aplicando
Diz um velho ditado, talvez não com essas mesmas palavras, o seguinte:
“Quando um não quer, dois não brigam.” Se alguém tem que evitar o
conflito, esse somos nós.

1. O que é mais difícil de dizer?
[a] Você me perdoa?
[b] Eu te perdôo
2. Porque?

b) Não provoque:
Gálatas 5:26
“Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo
inveja uns dos outros.”
Às vezes, quando estamos envolvidos em algum problema de relacionamento, olhamos para trás e não conseguimos enxergar o motivo da confusão. Freqüentemente grandes conflitos são originados por provocações
pequenas e fúteis.
c) Tenha paciência e tolerância:
Efésios 4:2
“com toda a humildade e mansidão, com LONGANIMIDADE, suportandovos uns aos outros em amor,”

“Perdão significa corretamente ‘doar-se’ ao outro, para curar a ferida e
cuidar das necessidades do outro”. Dick Winn
Certo menino que fizera uma travessura e a confessara, foi sentenciado
pelo pai a passar três dias a pão e água. Por dois dias tivera diante de si
um prato com pão e um copo d’água. O pai, então, pergunta ao filho se
está gostando do cardápio:
- Não. O senhor não pode me perdoar, papai?
- Não, não posso. Minha palavra não pode voltar atrás
- Mas não pode mesmo me perdoar?
- Não, não posso quebrar minha palavra.
- Papai, como pode o senhor orar o Pai Nosso, então?

