
                                                  FE EM PERDOAR                                  (3a. parte) 

                                (Hebreus 12:14, 15; Joao 20:23; Efesios 4:32) 

 

Se perdoardes serão perdoardos; se retiverdes perdão, ele será retido (João 

20:23). Na dor intrínsica do sêr humano causada pelo instrumento de uma ofensa, 

é preciso fé para perdoar e ser curado da amargura que penetrando na alma, 

polui o sêr e destrui a fé. 

“O justo viverá pela fé”, e a justiça vinda desse modo de viver, “pela fé” é a luz 

que ilumina a escuridão da pessoa que não conhece a Deus. Viver pela fé é viver 

livre de si mesmo, “Não mais eu, mas Cristo”.  Aquela dor não devo sentir, mas 

entregar Àquele que ja sofreu aquela dor por mim. 

Entre as batidas dos pregos perfurando as mãos do Senhor Yahshua, ouve-se 

também a voz, “Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem”.  No Seu parecer 

desfigurado mais do que qualquer outro ser humano, ali,  no Seu sofrimento,Ele 

tomou sobre Si as nossas dores;  por causa das nossas transgressões Ele foi ferido; 

para obtermos  a paz que vem pelo perdão, Ele sofreu o nosso castigo;  Ele foi 

machucado, moido  pela culpa e nossos pecados de iniquidades. Apesar dos 

sofrimentos causados pela ofensa de alguém, não temos sofrido ao ponto de 

derramar nosso sangue, como aconteceu com Yahshua ali na cruz ou madeiro, ou 

antes mesmo que ele fosse crucificado, por causa dos seus e dos meus pecados. E 

se assim cremos, é necessário agirmos como Ele agiu quando liberou perdão para 

todos aqueles que estavam O crucificando. 

Quando perdoamos, exercitamos a fé, seguimos a paz e a santificação, uma 

ordem dada para o sucesso espiritual; prevenimos também a raiz da amargura de 

brotar em nossa alma o  tormento  que a contamina  (Heb. 12:14-15) e nos causa 

doenças mentais nos separando primeiramente de Deus, dos nossos irmãos e de 

nós mesmos. Faltam em nós o entendimento e discernimento espirituais que nos 

guiam ao alcance da vitória pela fé, e ao conhecimento de Yahweh (Deus) e Sua 

vontade para a nossa vida. Quando pecamos por não perdoarmos, não 

imaginamos estar andando fora da esfera da fé, porque a dor causada pela 



ofensa, justifica o nosso comportamento de amargura, ou a falta de perdão. 

Porém aquilo que constitue ser um absurdo para o mundo, encontra-se em  

harmonia com a Palavra de Deus e isso nos leva ao relacionamento íntimo com 

Yahshua, que nos deixou o exemplo de fé em todo o Seu comportamento 

enquanto andava essa terra. “ Antes sede uns para com os outros bondosos, 

compassivos, compreensiveis, perdoando uns aos outros como também Yahweh 

(Deus) vos perdoou em Cristo” (Efesios 4:32). 

Andar perdoado e viver perdoando, é viver a vida de fé; a benção do perdão deve 

ser compartilhada na medida que fomos perdoados. Yahshua disse se 

perdoarmos, o nosso Pai Celestial nos perdoará; porém se não perdoarmos, Ele 

não nos perdoará (Mat.6:14). Como entraremos no céu sem sermos perdoados?  

Feliz é aquele cujo pecado é perdoado (Salmo 32:1). Na felicidade pura e real, 

irradiamos amor a qualquer pessoa que nos ofende na ação do perdão. Essa é fé 

pura e inabalável diante de Deus e em harmonia com os Seus ensinos. 

O sangue de Yahshua foi derramado para o perdão de todos; reter o perdão a 

alguem, é negar a libertação da culpa, que Ele já providenciou na cruz. Como 

podemos segurar a pessoa culpada para o resto da vida? Quem nos pos na 

posição  superior a Yahshua? A fé do crente é medida ou pesada pela ação do 

perdão na sua vida. O caminho da fé é estreito e são poucos os que andam nele. 

Como já mencionei, a vida de fé não é fácil e se você não está lutando para viver 

essa vida de fé, se  você pensa ser ela fácil, deixe Deus sondar o seu coração, sua 

vida para saber se você é nascido de novo ou não;  faça isso agora! 

O primeiro passo de fé que damos na esfera espiritual é quando aceitamos 

Yahshua como nosso Salvador e Senhor. Porém a fé não termina aí. Esse é só o 

comêço da nova vida em Cristo. No nascer de novo, precisamos engatinhar, para 

andar e puder correr. Para isso precisamos que a fé recebida para a salvação seja 

aplicada na vida diária no processo de santificação através do Espirito Santo, o 

Qual veio habitar em nós para nos guiar na verdade da Palavra enquanto 

peregrinamos aqui. Nesse deserto teremos muitas oportunidades de exercitar a 

fé através do perdão. Assim que na próxima experiencia de perdoar lembre-se 

que essa é sua oportunidade de praticar sua fé. 



Reflita nisto! 

Eu sou jacinta para o ministério Luz da Palavra! 

 

 

 

 

 

 

 


