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“Perdoa ao próximo que te prejudicou:
assim, quando orares,
teus pecados serão perdoados.”

É SEMPRE POSSÍVEL PERDOAR!

Em uma sociedade violenta como essa em
que vivemos, é difícil abordar um
assunto como o do perdão.
Como é possível perdoar a quem nos
atingiu em questões pessoais, traindo
a nossa confiança?

A FORÇA DA CORAGEM

SE PODE SEMPRE RECOMEÇAR

Recorte e dobre

Também nós erramos, e cada vez que
isso ocorre gostaríamos de ser
perdoados! Suplicamos e esperamos
que nos deem uma nova chance de
recomeçar, que nos considerem ainda
dignos de confiança. Se isso acontece
conosco, será que também não
acontece com os outros? Não devemos
amar o próximo como a nós mesmos?

VENCER O MAL COM O BEM

O perdão não é
sinal de fraqueza.
O perdão é um ato de vontade e de
lucidez, portanto de liberdade, que
consiste em acolher o irmão tal como
ele é, apesar do mal que praticou contra
nós, do mesmo modo que Deus acolhe
a nós, pecadores, apesar dos nossos
defeitos.

Já te aconteceu de viver uma experiências assim?

A primeira reação instintiva é a vingança, é
pagar o mal com o mal, desencadeando
uma espiral de ódio e agressividade. Ou
então, é cortar todo tipo de relacionamento,
guardar rancor e aversão.
A Palavra de Deus irrompe com força
nas mais variadas situações de conflito
e propõe, sem meios termos, a solução
mais difícil e corajosa: perdoar.

éVida

Depois da separação de meus pais,
comecei a ter dificuldades com minha
mãe; o nosso relacionamento tinha
mudado. Embora morando na mesma
casa, tinha a impressão de não ser tratado
como filho, mas apenas como uma pessoa
que ela era obrigada a cuidar.
Notava que este seu comportamento era
assim também com meu irmão e isso me
fazia sofrer ainda mais.
As atitudes dela dentro e fora de casa me
deixava muito triste.
Assim cresci com muita raiva dela e de
suas atitudes...
Depois de um longo período vivendo
assim, percebendo o tempo perdido, ela
decidiu mudar, mas eu ainda não
conseguia aceitá-la: o mal que ela tinha
me feito parecia indelével e tinha
dificuldade de perdoar.
Refletindo mais profundamente me dei
conta que isso era uma grande dor
também pra mim.
Pensei que o perdão deveria partir de mim
e que deveria me esforçar para vê-la como
uma pessoa nova.
Mesmo assim, com essa consciência,
ainda era difícil amá-la.
Uma noite, numa conversa pessoal com
Jesus, pedi que o meu amor para ela
fosse maior que o ódio experimentado.
Agora estou lutando para demonstrar o
meu amor por ela, através das
pequenas ações.
Senti que para amá-la deveria vê-la com
olhos novos e o que importava era o bem
que ela me manifestava agora.
Tive a força de perdoá-la.
Aos poucos sinto que a dor passou e que
o importante é procurar ver-nos sempre
novos, recomeçando cada vez que
erramos.
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