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Perdoe, e você será perdoado

O que é perdão?
INGLÊS
perdão

GREGO
Aphesis #859

perdoar

Charizomai

EXPLICAÇÃO
Despedida, liberação,
perdão, um
abandono, uma
libertação, perdão
completo
Perdoar, mostrar
favor, perdoar,
mostrar bondade,
perdão

Quando as pessoas fazem coisas prejudiciais
para nós, às vezes pode ser difícil perdoálas, especialmente se ainda sofremos as
repercussões da ofensa. Quando se
machuca, às vezes é possível manter aqueles
e outros (que não têm nada a ver com a
ofensa) em armas e não confiar neles na
mesma área da ofensa que nos causou ferir
para começar. Quanto mais a dor que
sentimos é mais difícil, o coração se torna
tão difícil quanto podemos tornar-se em
relação a outros, assim como a nós mesmos,
a ponto de se tornar prejudicial e causar
estresse.
O estresse é algo que pode causar tensão
física, dores de cabeça, insônia, resultando
em cansaço mental e físico e todo o tipo de
outras dores e dores. As perguntas são, vale
a pena por algo de que somos inocentes?
Em alguns casos, quando as pessoas se
machucam, podem ter ajudado a
desencadear ou agitar a situação e torná-la

pior por sua reação ao perpetrador, mas
muitas vezes eles não vêem sua parte nele.
Os argumentos, as acusações, a dor e o
desculpa são como um grupo de pessoas em
um passeio sem fim que nunca vai parar até
que alguém esteja preparado para ser
amadurecido e simplesmente colocar o pé
no chão e tomar a pressão inicial naquele pé
temporariamente, de modo que o goleiro
chega a parar e todos podem parar de se
sentir tonto e sair sem o medo de saltar e se
machucar ou permanecer nele e ficar mais
tonto. Alternativamente, ninguém faz esse
movimento e todos ficam presos no orgulho,
o que causou que o mundo acabe na bagunça
que vê em torno de você todos os dias.
É lamentável que às vezes seja a vítima que
acaba fazendo o primeiro passo para
trabalhar para ajudar a reparar as coisas,
mas, no entanto, alguém tem que ser o
fabricante de paz ou nunca haverá paz. É

preciso maturidade para ser o pacificador
em uma situação em que o ataque tenha sido
de outra pessoa, especialmente quando eles
estão se comportando muito mal e é um
sinal de maturidade espiritual para aqueles
em Cristo que é pela Sua graça e não pelos
nossos próprios esforços. Você pode pedir a
Deus a graça de ser indulgente e se tornar
um pacificador.
Quando Jesus morreu na cruz, Ele fez isso
para quebrar as cadeias da escravidão e
salvar a humanidade da morte, não para que
pudessem fugir de bom grado para dentro e
até ajudar a amarrar-se de volta à
escravidão! O perdão não é nada além de
uma armadilha maligna do inimigo e cria
uma cunha entre o homem e Deus,
que é exatamente o que o inimigo quer para
que ele possa tentar e levar as pessoas de
volta sob seu controle total, então, ao se
submeter a isso, é fazendo o trabalho do

inimigo e ajudando-o em suas tentativas
perversas de te impedir e fazer com que
suas orações sejam prejudicadas. A oração é
uma ferramenta poderosa, parte da nossa
proteção e uma arma ofensiva contra o
inimigo de Deus e, acima de tudo, também é
uma ligação magnífica com o Senhor Deus
todo poderoso nosso criador.
Deus disse que, quando você tiver um
problema com alguém para que você os
perdoe antes de fazer de Ele uma oferta no
alter e que Ele só pode perdoar aqueles que
perdoam os outros, o que não é tanto para
perguntar, ou você talvez sinta que é ? (Leia
Mateus 5: 23-24) e (Mateus 6:15). Aqui estão
algumas perguntas para você. Você ama
verdadeiramente a Deus? Alguém vale a
pena ir para o inferno, morte eterna ou
separação de Deus, a quem você diz que
ama? Como você vê e descreve o amor?

(Veja 1 Coríntios 1, 4-8 / João 13: 34-35 /
Colossenses 3: 14 / João 15: 13/1 João 4: 7)
Mesmo quando é doloroso, há momentos em
que, por amor de alguém, fazemos algo para
mantê-los felizes, mas pode estar bem fora
da nossa zona de conforto e isso é apenas
um mero homem, então, quanto mais
podemos fazer isso por Deus, a quem
reivindicamos amar e quem nos ama tanto
que deu Seu Filho unigênito para ter a vida
eterna (João 3:16). Quando fazemos coisas
para agradar aos outros, é muito raramente
caro, mas, no final, é também o perdoador
que se beneficia de perdoar os outros.
Deus está nos oferecendo ajuda e, mesmo
que o perdão seja agradável a Deus, não é de
modo algum fazer um favor a Ele, mas, de
fato, ele está nos fazendo um favor
imerecido porque Ele nos ama. Ele nos pede
para fazer coisas para nosso próprio

benefício e os benefícios dos outros.
É bíblico que os pacificadores sejam
abençoados. Mateus 5: 9: "Bem-aventurados
os pacificadores, porque serão chamados
filhos de Deus".
Mesmo quando alguém começa algo, isso
não significa que o receptor tenha que ter a
última palavra, responda negativamente a
ele se for o caso, termine ou aceite se
envolver nela. O perdão não é nada além de
uma armadilha horrível, como um rato e um
queijo em uma armadilha de cola para um
mouse e muito parecido com uma cela de
prisão e quando não perdoa alguém,
lembre-se de que você precisa ficar lá com
eles, mesmo que você possa nem mesmo fiz
nada. Algumas pessoas têm problemas e
precisam de ajuda para não ajudar a se virar
e a curtá-las ou a gritar sobre isso, o que,
além disso, pode piorar as coisas tanto para

nós quanto para nós mesmos, mas isso não
significa se tornar uma caminhada. Há
algumas pessoas que são sempre negativas,
que só precisamos nos afastar, no entanto,
eles ainda precisam ser perdoados. Deus diz
que honrará a sua mãe e o Pai no Êxodo 20.
Às vezes, a única pessoa na cela da prisão é a
única que não perdoou, porque a metade do
tempo, enquanto você está sentindo se
sentindo furiosa, eles estão desfrutando de
outra coisa, às vezes causando outros
problemas e realmente não lhe dão o menor
pensamento e até mesmo rir da sua dor,
aqui é uma pergunta ...
Qual é o lucro para você se sentar pensando
sobre eles ou sofrer sobre eles?
A resposta é ser amorosa, não importa o que
alguém faça e o amor se espalhe. Quando
somos um bom exemplo de Cristo, estamos
divulgando o evangelho mesmo sem
mencionar o nome dele e estamos honrando
a Deus quando tratamos os outros

adequadamente, o que significa ser amoroso
e respeitoso. (veja Gálatas 5: 22-23). O
comportamento de uma pessoa boa não
depende do comportamento dos outros.
Deus é bom, mas imagine se Ele se
comportou de acordo com o comportamento
do homem em resposta a quando o homem
pecou ou blasfimou? O mundo inteiro já
teria sido derrubado. Se estamos
agradecidos por tal misericórdia, não
devemos também semear para outros? Se
todos fizeram isso aqui e agora, não haveria
outra guerra. Nós não precisamos esperar
para que os outros façam algo antes de fazêlo nós mesmos, de outra forma, todos
simplesmente aguardariam a todos e nada
seria feito. Eu sei que você está começando
agora a ver meu ponto.

Quando Jesus morreu para salvar o homem,
o homem não o mereceu e Seu perdão não se
baseou no que merecemos ou nós todos
iremos para o inferno. Deus baseou Seu
perdão em Sua graça, o que significa um
favor imerecido. (Grego: Charis). Se as
pessoas só conseguiram o que mereciam, o
mundo inteiro estaria morto, então você vê,
alguém tem que quebrar a corrente agora
que Jesus fez tudo possível através de Seu
sofrimento e crucificação para nós, que Ele
não mereceu. Podemos ser indulgentes e
ajudar o mal a crescer ou a amar e ajudar a
crescer. Não podemos esperar que Deus faça
algo por nós que não estamos preparados
para fazer por outra pessoa.
Depois de ter ouvido o que você já ouviu,
agora você está preparado para libertar-se e
para todas as pessoas interessadas e
remover essa cunha entre você e Deus?

Você está preparado para ajudar a parar de
sofrer para outras pessoas e curar?
Tenha em mente que, quando você perdoa, é
provável que você não seja testado apenas
para mostrar se você realmente perdoou-os
em vez do único serviço de lábios, e você
pode até ter permissão para entrar em
outras situações para testar seu perdão, mas
isso mostra onde você está realmente com a
questão e é bom para ajudar a fortalecê-lo e
não uma oração ou uma punição sem
resposta.

O que fazer a seguir:
1. Escreva uma lista de pessoas que o fizeram
errado, além daqueles com quem tem
dificuldades.
2. Ore e peça a Deus o perdão de seus
sentimentos em relação a eles e peça-Lhe para
ajudá-lo a ser genuinamente indulgente com
eles e perdoá-los perante Ele verbalmente.
3. Faça uma lista dos comportamentos para os
quais você parece ser afetado. (Rigidez / raiva
/ egoísmo, etc.)
4. Veja como você pode lidar com isso e reze
para que Deus lhe dê sabedoria e autocontrole
para lidar com essas coisas. Se alguém é
grosseiro, planeja não responder com dureza.
(Leia e medite em Provérbios 15; 1). Para
meditar em uma escritura significa dizer uma e
outra vez, pense, murmúe e repita em sua
respiração, vá em sua mente, fale alto para a
atmosfera e lê-lo uma e outra vez.) Se alguém
apenas faz coisas más, então não deves pagar
o mal com o mal (1 Pedro 1: 9 e Romanos 12:17).

Tudo o que faria é ajudar o inimigo a
continuar o ciclo da iniqüidade e você
simplesmente permanecerá em um ciclo de dor
e sofrimento e nenhuma ofensa que você tenha
sido vítima vale tudo. É ruim o suficiente que
algo tenha sido feito para causar-lhe uma
virada tão chateada quanto é.
5. Esqueça quem fez o que e fez contato com
eles (a menos que seja irrefutável, faleceu ou
seja totalmente perigoso para contato) para
que eles saibam que você os perdoa. As
pessoas ainda podem abrigar um perdão para
o falecido.
6. Mantenha-se calmo e reze para que eles
respondam pacientemente, dê-lhes uma boa
chance (isto é chamado de longanimidade),
mesmo que eles não respondam da maneira
que desejam e orem por eles em geral, que eles
o perdoem, que seus corações em relação a
você e, em geral, são suavizados, e por sua
cura e (se eles são crentes) para continuar a

representar Cristo que não nos acendeu toda
vez que ele ouve algo que não é agradável e
Ele não nos lembra as coisas que fizemos de
errado, mas nos ajuda a avançar. Não
podemos mudar ninguém além de Deus mesmo
e nossas orações podem seriamente ajudar os
outros, mesmo que não pensemos que vejamos
as mudanças rapidamente. Confie em Deus e
deixe-os para Ele e mesmo que uma pessoa
não o perdoe, então você fez sua parte. Pode
ser um processo para ver os resultados, mas
não é sobre monitorar os resultados dos
outros e fazer um julgamento, mas melhorar a
si mesmo e tornar-se mais forte através da
graça de Deus. (Leia Lucas 6:37). Romanos 2: 1
NIV - Portanto, você não tem desculpa, você
que julga alguém, pois em qualquer ponto
você julga outro, você está se condenando,
porque você quem julga faz as mesmas coisas.
7. Verifique se você realmente perdoou. Um
bom sinal de não perdoar verdadeiramente a
alguém é se eles fazem você ficar docecido ou
se você não pode tratá-los com o mesmo amor

que aqueles que você ama ou simplesmente
não pode estar ao seu redor, bem como se
você tem maus pensamentos para com eles.
Aqui está a grande questão. Você poderia
ajudá-los se estivessem com problemas,
mesmo que eles o tivessem levado? Se é difícil
fazer uma coisa tão boa, continue orando, ore
por eles diligentemente e não se condene, mas
não pare de tentar. Ser capaz de fazer essas
coisas é um sinal seguro de força espiritual, o
que significa que você obteve algo fora dela,
bem como pelo menos uma outra pessoa. Deus
traz todas as coisas para o bem para aqueles
que o amam.

Versículos da Bíblia relacionados para ler /
estudar
(Estude Mateus 5: 3-12)
Mateus 5: 9: "Bem-aventurados os
pacificadores, porque serão chamados filhos
de Deus".
Mateus 5:16: "Da mesma maneira, deixe sua luz
brilhar diante dos outros, para que eles
possam ver suas boas obras e dar glória a seu
Pai, que está nos céus".
Mateus 5: 23-24: "Então, se você está
oferecendo seu presente no altar e lembre-se
de que seu irmão tem algo contra você, deixe
seu presente lá diante do altar e vá. Primeiro,
reconcilie-se com seu irmão e venha e ofereça
seu presente ".
1 Coríntios 13: 4-8a, o amor é paciente e gentil;
O amor não inveja ou se vangloria; não é
arrogante ou grosseiro. Não insiste em seu

próprio caminho; não é irritável ou ressentida;
não se alegra com o mal, mas se alegra com a
verdade. O amor é todo
coisas, acredita em todas as coisas, espera
tudo, perdura todas as coisas. O amor nunca
acaba.
Romanos 12: 17-18, não pague a ninguém o mal
pelo mal, mas pensa em fazer o que é
honorável aos olhos de todos. Se possível,
sofar, dependendo de você, viva pacificamente
com todos.
Efésios 4:29 GNB, não use palavras
prejudiciais, mas apenas palavras úteis, o tipo
que se acumulam e fornecem o que é
necessário, de modo que o que você diz será
bom para aqueles que o ouvem.
Quando os crentes perdoam outras pessoas
de uma maneira bíblica, demonstram seu amor
pelo Senhor ao serem obedientes à Sua
Palavra (1 João 5: 3). Quando os crentes
perdoam, o seu amor ao Senhor é evidenciado

e o seu amor pelos outros também é
demonstrado (1 João 4: 20-21).
Os crentes que obedecem à Palavra de Deus
perdoando os outros também têm o potencial
de uma vida de oração vibrante e produtiva (1
João 3:22).
1 João 3:22, e tudo o que pedimos, recebemos
dele, porque guardamos os seus mandamentos
e fazemos o que o agrada.
Nós colhemos o que nós semeamos. (Veja 2
Coríntios 9: 6) As estradas mais difíceis muitas
vezes têm os maiores benefícios, enquanto as
estradas mais fáceis geralmente recebem
pequenos resultados. O que recebemos é,
portanto, uma escolha. Deus te abençoê.
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AGORA

Eu te perdoo ... Agora estamos livres ...

