
Mas também algo que se destaca bastante. O vermelho 
contra o branco é muito difícil de não ver.

Imagine o quadro, uma neve branquinha 

Li certa vez uma 
definição de perdoar que 

dizia: agir como se o 
mal feito nunca tivesse 

acontecido. 

Soa como a 
definição de Deus 

de perdoar.

Venham, vamos 
refletir juntos.

Embora os seus pecados 
sejam vermelhos como 

escarlate, eles se tornarão 
brancos como a neve; embora 
sejam rubros como púrpura, 

como a lã se tornarão.1 

É assim que Deus perdoa. Ele faz 
como se o erro nunca tivesse 
acontecido.

Então cai a neve, e todo aquele 
sangue é coberto, como se nunca 
tivesse estado ali.

Por que Perdoar?

e bem no meio 
dela uma poça de 
sangue. Horrível, 
não é? Eu sei.



Perdoar endireita o seu coração com Deus.

Para podermos obter o perdão de Deus, nós temos que perdoar aos outros. 

Você provavelmente 
já ouviu o versículo 
que diz,

Pois se perdoarem as 
ofensas uns dos outros, o 
Pai celestial também lhes 

perdoará.2 

 Não posso dizer 
que entenda 
totalmente o 

perdão, porque, 
bem ...

Isto volta ao fato básico 
de que todos somos 
pecadores que precisamos 
do perdão de Deus.3

Para Deus, meus pecados 
são tão ruins como os de 
quem pecou contra mim. 

não entendo.

Mas aqui estão 
algumas coisas que eu 
sei que são verdadeiras 

sobre o perdão:



Perdoar cura você.
É realmente verdade que perdoar os outros muitas vezes é o primeiro passo em se permitir 

começar o processo de cura de seja o que for que o magoou.

Independente do que a 
outra pessoa tenha feito, 
ou que justiça mereça, o 
ressentimento prejudica 
você muito mais do que a 
outra pessoa.

Na verdade, 
leva pelo menos 

alguns anos para 
se transformar 
em uma pérola.

As pérolas 
verdadeiramente 

grandes e valiosas 
levam até 20 

anos para serem 
formadas.

A ilustração da ostra me 
ajuda a visualizar como eu 

posso pelo menos começar o 
processo de cura e perdão. Quando um grão 

de areia fica 
preso dentro 
da concha da 

ostra, ele não se 
transforma em 
pérola da noite 

para o dia.

Tem um provérbio 
que diz, “agarrar-se 
ao ressentimento é 
como tomar veneno 
e esperar que outra 
pessoa sofra.”

Ai!



Talvez seja dizer 
para si mesmo 
algum tipo de 
afirmação sempre 
que pensar no 
acontecido ou na 
pessoa.

Ou talvez seja algo mais 
ativo como esforçar-
se para edificar um 
relacionamento positivo 
com o tal fulano.

Provavelmente será 
uma combinação de 
coisas, mas com 
o tempo e esforço 
você verá que 
superou qualquer 
situação ou pessoa 
com a qual ficou 
ressentido, e 
conseguiu deveras 
perdoar.

O que você vai usar 
para revestir o seu 

“grão de areia” 
depende do que 

funciona para você.

A ostra começa a cobrir aquele grão de areia camada por camada, até ele já não ser mais 
aquela coisinha chata e irritante que a perturbava.

Eu escolhi 
perdoar 
fulano.

Algo tipo,



O lindo sobre o perdão é que  
ele muda vidas para melhor.

no meio da noite, 
ele roubou a 
prataria e partiu.

Uma das minhas 
histórias preferidas 
é sobre Jean Valjean, 
do romance de Victor 
Hugo, Les Misérables.

Jean Valjean era um 
ladrão que havia sido 
preso e estava em 
liberdade condicional.

É claro que não demorou muito até ser pego por soldados que 
suspeitaram dele e o levaram de volta para encarar o bispo.

O bondoso bispo de Digne o recebeu em casa e lhe 
ofereceu uma refeição e um lugar para dormir.

Mas a tentação foi grande 
demais para Jean e, 



Aquele era um momento crucial. Uma palavra do bispo e Valjean iria para as galeras para o resto da vida. 
Mas o bispo não o acusou de nada. 
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Estão vendo, 
sempre vale a pena 

perdoar.

Leve toda esta prata e 
use-a para começar uma 

vida nova.

E mais uma coisa, Jean, 
você esqueceu de levar os 

candelabros.

A prataria foi 
um presente 

meu.

Os soldados 
acreditaram nele 
e partiram. 

E foi o 
que ele 
fez.
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