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Lição 13: A importância do perdão

A liberdade de perdoar
Você sabia que guardar rancor e não 

perdoar pode acarretar em uma série de 
problemas físicos e psicológicos? Estudos 
comprovam que aprisionar sentimentos 
ruins e não perdoar pode ser a causa de 
problemas como a depressão, a ansiedade 
e os ataques de pânico. Além disso, os ní-
veis de estresse acumulados no organismo 
originam alterações no sistema imunológi-
co, o que possibilita o surgimento de várias 
enfermidades e dificuldades cardíacas.

É comprovado pela psicologia que quan-
do somos bem resolvidos com o perdão os 
níveis de tensão são menores. Manter uma 
relação com a mágoa e a raiva nos permite 
ser controlados pela dor e pelo sofrimento. 
Emoções como ódio são um fardo muito 
pesado nas costas de seu portador. Esses 
sentimentos tomam o lugar da felicidade e 
fecham portas da liberdade, já que ocupam 
muito espaço. A falta de perdão nunca está 
sozinha, ela sempre está acompanhada de 
sentimentos ruins e isso é devastador. É 
uma verdadeira prisão!

Praticar o perdão deve começar primeiro 
por nós. Quantas pessoas vivem aprisio-
nadas pela culpa e não se perdoam? “Sou 

eu, eu mesmo, aquele que 
apaga suas transgressões, por amor de 
mim, e que não se lembra mais de seus pe-
cados,” Is 43.25. Cristo nos perdoou, então 
nós também devemos nos perdoar. Viver 
no ressentimento e na culpa, não melhorar 
sua vida. Perdoe-se! Permita-se viver con-
forme bíblia nos ensina. Se ela diz que teus 
pecados foram apagados, por intermédio 
de Cristo, viva este perdão. Pois somente 
quando nos perdoamos é que conseguimos 
exercer o perdão e a empatia pelo próximo. 
“Sejam bondosos e compassivos uns para 
com os outros, perdoando-se mutuamente, 
assim como Deus os perdoou em Cristo,” 

Ef 4.32. 
O parâmetro de perdão utilizado pelos 

cristão sempre deverá ser o padrão de 
Cristo. Se ele te perdoa, você também 
deve se perdoar; se ele perdoou seu irmão 
você também precisa perdoar. Praticar o 
perdão é um exercício de deve ser feito 
todos os dias a todo momento, foi por isso 
que Jesus disse a Pedro que devemos per-
doar setenta vezes sete. A falta de perdão 
te leva para o sofrimento, mas prática dele 
te leva para liberdade.
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