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PREFÁCIO

A santidade a que o cristão se reconhece chama-
do pelo Senhor assume a feição da misericórdia. 

Ela corresponde à capacidade de perdoar sempre o ir-
mão que nos ofende, de ser compreensivo com suas 
fraquezas, de compadecer-se de suas necessidades, de 
cuidar de suas feridas. A expressão fundamental dessa 
misericórdia é, portanto, o perdão, porque só está em 
comunhão com Deus no amor quem acolhe e perdoa, 
no mesmo amor, todos os seus filhos e filhas. Mas tal 
atitude não cresce e frutifica em nós senão à medida 
que experimentamos, pela fé no perdão de Deus, a 
sua misericórdia. É a consciência de nosso pecado, da 
grandeza da dívida que ele anulou em sua bondade, a 
humilde gratidão de quem se sabe imensamente amado, 
sem nada merecer, que capacita a dar ao outro o que 
se recebeu gratuitamente de Deus. Perdoar, do latim 
perdonare, forma intensiva do verbo donare (doar), sig-
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nifica dar de novo, tomando a iniciativa de restaurar a 
comunhão que o outro havia rompido com sua ofensa. 
Nesse sentido, o perdão, enquanto liga os dois polos 
do amor misericordioso, o de Deus por nós e o nosso 
pelo próximo, constitui como que o eixo da vida cris-
tã. Foi o que percebeu o evangelista Lucas ao retomar 
as mesmas palavras de Jesus no Sermão da Montanha 
(cf. Mt 5,48), interpretando-as em seu significado mais 
profundo: “Sede misericordiosos, como também vosso 
Pai é misericordioso” (Lc 6,36).

É também para esse núcleo do mistério cristão 
que chama a atenção de modo admirável o livro de Pe. 
Vinícius Augusto Ribeiro Teixeira, que ora apresenta-
mos. Pressuposta a base teórica do perdão no contexto 
da mensagem evangélica, o autor vai muito além, ilu-
minando com a verdade da fé o âmago da existência 
humana. Mostra como a capacidade de perdoar é funda-
mental não só do ponto de vista cristão como também, 
simplesmente, para a estruturação de uma personalidade 
sadia. Para tanto, não precisa recorrer a exposições com-
plexas. O estilo direto com que aborda em profundida-
de os vários tópicos da questão convence, porque toca 
naquilo que todos podem experimentar no mais íntimo 
do coração. Fruto de ampla vivência pastoral, inspirada 
no desejo de ajudar o próximo, e aliada a uma reflexão 
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criteriosa e bem fundamentada, o texto tanto esclarece 
quanto anima, e até mesmo comove. Nada tem a ver, 
porém, com a chamada literatura de autoajuda. Em sua 
louvável brevidade, explica em termos precisos, em dez 
pequenos capítulos, o que é e o que não é perdão. De 
fato, a experiência mostra não só quão difícil é, às ve-
zes, perdoar, mas também como muitos não têm noção 
clara de perdão, confundindo essa atitude, por exemplo, 
com a ausência de ressentimento ou o esquecimento 
da ofensa. Os esclarecimentos dados são de molde a 
libertar tais pessoas das angústias provocadas por essas 
ideias inexatas. Fica claro que o perdão é, sobretudo, um 
gesto de amor efetivo, não propriamente um sentimen-
to; antes, a decisão de não querer mal, mas somente o 
bem e o melhor para quem nos magoou ou prejudicou.

Marcante é também a maneira com que o autor 
desenvolve o tema. O livro é daqueles que, quem co-
meça a ler não quer mais parar antes de chegar ao fim, 
tal o interesse que despertam as descobertas que vai 
fazendo ao longo da leitura. A pressa, porém, não seria 
condizente com o espírito que perpassa toda a exposi-
ção. Sua linguagem serena, positiva, cordial envolve o 
leitor numa atmosfera de paz e esperança, desde que 
se deixe levar pelos apelos à humildade que partem do 
confronto meditativo com a verdade que se revela. É 
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o reconhecimento da própria fraqueza e, mais ainda, a 
experiência da misericórdia de Deus para com ele, que 
liberta o ofensor de sua arrogância e o ofendido de sua 
dureza, criando coragem para dar e receber o perdão 
com alegria e gratidão.

Por esta e muitas outras lições preciosas, não só 
para benefício pessoal, mas também para quem tem a 
missão especial de iluminar e confortar os irmãos com 
a Palavra de Deus nos caminhos da vida verdadeira, A 
graça e o desafio de perdoar representa mais um presente 
delicado da bondade do Senhor a seu povo.

Pe. João Augusto Anchieta Mac Dowell, SJ
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Com variados matizes, o tema do perdão sempre 
cobra espaço na vida cotidiana, ultrapassando o 

âmbito propriamente religioso.1 A razão dessa incidên-
cia é óbvia: não são poucas as pessoas que se debatem 
com as exigências do perdão e com as resistências que 
sua prática costuma suscitar. As considerações a respei-
to do assunto podem se elevar a inatingíveis idealizações 
ou descer ao relativismo das banalizações. Certo é que 
o perdão abrange distintas esferas, desde os diálogos 
informais de maior densidade, passando por sessões 
de psicoterapia, atravessando os debates filosóficos e 
sociológicos e intensificando-se na orientação espiri-
tual, no aconselhamento pastoral e no sacramento da 

1 Autores declaradamente ateus se voltaram para a temática com perti-
nentes incursões. Ver, por exemplo: KARNAL, Leandro. Pecar e perdoar: 
Deus e o homem na história. Rio de Janeiro: Harper Collins, 2017 (par-
ticularmente os capítulos 6 e 7).
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Reconciliação, como temos ocasião de comprovar.2 De 
fato, o perdão se inscreve na dinâmica da existência 
humana como uma necessidade incontornável, uma vez 
que, sem a contínua disposição de perdoar, o indivíduo 
não se mantém aberto à alteridade que o constitui e 
qualifica, nem adere ao fluxo das relações interpessoais 
que configuram sua identidade e tornam possível sua 
realização.

Na perspectiva propriamente cristã, o perdão se 
reveste de altíssimo significado. Sua vivência, tão árdua 
quanto confortante, requer o mergulho em sua fonte 
originante e a contemplação de seu horizonte de sentido. Sua 
fonte é o mistério da infinita misericórdia de Deus para 
conosco, mistério sumamente revelado em Jesus Cristo 
e permanentemente atualizado pelo Espírito Santo. Seu 
horizonte é a reconciliação de nossa humanidade, sem 
a qual fracassariam os anelos de paz e comunhão que 
palpitam no interior de toda pessoa. No que se refere 
a Deus, perdão é graça; no que toca ao ser humano, 
perdão é desafio. O cristão, portanto, é chamado a passar 

2 Este nosso ensaio se debruça apenas sobre o aspecto interpessoal do 
perdão. Sobre sua dimensão social, ver: PETERS, Jan. A função do perdão 
nas relações sociais. Concilium, n. 204, pp. 142-150, 19862. Cf. também, no 
mesmo número dessa revista: SOBRINO, Jon. América Latina: lugar de 
pecado, lugar de perdão, pp. 182-194.
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da experiência à práxis do perdão, inspirando-se no estilo 
de seu Senhor e deixando-se mover pelo Espírito.3

Nos dez tópicos a seguir, uma tentativa de escla-
recer o sentido cristão do perdão como dádiva a ser acolhida 
e virtude a ser exercitada. A este itinerário, acrescentamos 
breve adendo sobre o sacramento da Reconciliação, media-
ção do perdão de Deus e escola do perdão humano. O 
segundo adendo, recorrendo à literatura recente, apre-
senta uma estimulante parábola de perdão.

Com isso, desejamos contribuir, ainda que modes-
tamente, para sedimentar entre nós uma autêntica cultura 
do perdão, alicerçada nos três componentes fundamentais 
de toda cultura: mentalidade, sensibilidade e pedagogia.4 Nesse 
sentido, a mentalidade consistiria em compreender e escla-
recer o que significa perdoar, não como mera obrigação 
moral ou estratégia de tolerância, mas como exigência 
vital de sentido, sabedoria e fecundidade. A sensibilidade 

3 De fato, a ninguém escapa que, “tanto no judaísmo quanto no cris-
tianismo primitivo, a experiência de fé em Deus aparece estreitamente 
vinculada à experiência de perdão” (RUBIO, Miguel. A experiência cristã 
do perdão. Concilium, n. 204, pp. 224, 19862).
4 Neste ponto, seguimos a intuição de Amedeo Cencini em sua aborda-
gem a respeito da cultura da misericórdia (cf. Ladrón perdonado: el perdón en 
la vida del sacerdote. 4. ed. Santander: Sal Terrae, 2019, pp. 39-41). O 
autor dedica algumas páginas ao tema específico do perdão, como um 
dos componentes essenciais da misericórdia (pp. 63-69).
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se traduziria em uma verdadeira experiência do per-
dão, acolhido e oferecido, como penhor de comunhão 
e plenitude. E a pedagogia (ou práxis) se concretizaria na 
proposição de itinerários de perdão, capazes de revelar 
seu dinamismo, realismo e alcance, mediante testemu-
nhos e exemplos. 

No horizonte da fé cristã, da qual esta abordagem 
é devedora, a cultura do perdão encontra seu sustento 
e sua medida em uma profunda mística da misericórdia, 
posto que

a misericórdia é nossa identidade, não é só algo (o 
amor do Eterno) do qual somos fruto, mas sim um 
potencial depositado em nós e presente desde o co-
meço. É luz que descobre o mistério da vida humana 
ou serve para indicar seu sentido e verdade. E nos 
conta que a existência humana é amor recebido em 
abundância, mais além de nossos méritos pessoais, que 
tende, por sua natureza, a ser entregue com a mesma 
abundância, mais além dos méritos dos outros.5

Assim, o perdão nos recorda que o genuíno sen-
tido da vida não consiste em um cômodo estar bem, 
mas sim em ser bom, em tornar-se melhor a cada dia, 
sem jamais desfalecer nessa busca constante.

5 CENCINI. Ladrón perdonado, p. 41.
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Conhecemos o diálogo de Jesus com Pedro sobre 
a medida ilimitada do perdão (cf. Mt 18,21-22). A 

esse breve colóquio, o evangelho de Mateus associou 
imediatamente a parábola do servo sem compaixão, 
perdoado pela benevolência de seu patrão, mas incapaz 
de se compadecer de quem lhe devia incomparavel-
mente menos (cf. 18,23-35). O apelo é inequívoco: 
somos todos agraciados pela misericórdia do Pai que 
nos perdoa sem restrições.6 Devemos, portanto, proce-
der de modo semelhante em relação a quem nos tenha 
ofendido ou prejudicado, perdoando de todo coração, 

6 Como recorda o Cardeal W. Kasper, em sua obra magistral sobre a 
misericórdia: “O novo da mensagem de Jesus em relação ao Antigo 
Testamento é que ele anuncia a misericórdia divina de forma definitiva 
e para todos. Jesus abre o acesso a Deus não só a alguns justos, mas a 
todas as pessoas. No Reino de Deus, há lugar para todos, ninguém é 
excluído” (A Misericórdia: condição fundamental do Evangelho e chave 
da vida cristã. São Paulo: Loyola, 2015, p. 71).

1
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assim como somos perdoados (cf. Mt 6,14-15). Em 
outros termos,

aquele que recebe o perdão de Deus com o cora-
ção aberto não pode fazer outra coisa senão per-
doar àqueles que o feriram. Para ele, o perdão não 
é somente uma obrigação a ser cumprida, mas uma 
resposta ao perdão que lhe foi concedido.7

Toda dádiva de amor se reverte em compromisso 
de amar. E, se é verdade que nada implica tanta res-
ponsabilidade quanto a consciência de ser amado, o 
mesmo se verifica quanto à experiência de ser perdoa-
do. Por isso, o perdão se tornou exigência irrenunciável 
e desdobramento necessário do amor cristão (cf. Mt 5,23; 
2Cor 5,17-20). De fato, não existe amor sem perdão e 
nenhuma convivência verdadeiramente humana se con-
solida sem que as pessoas estejam dispostas a perdoar: 
“Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamen-

7 GRÜN, Anselm. Perdoa a ti mesmo. Petrópolis: Vozes, 2005, p. 19. Vale 
ter presente ainda esta interessante reflexão de V. Elizondo: “Se Deus 
perdoa, quem sou eu – pecador que sou – para condenar os outros? O 
sinal espontâneo de que eu aceitei realmente o perdão de Deus é que 
me torno capaz de perdoar os outros como Deus me perdoou. É jus-
tamente no perdoar os outros que eu interiorizo realmente e faço meu 
o perdão que Deus me concede!” (Perdoo, mas não esqueço. Concilium, 
n. 204, p. 216, 19862).
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te, toda vez que tiverdes queixa contra outrem. Como 
o Senhor vos perdoou, assim perdoai também vós” (Cl 
3,13). E sabemos bem que este preceito paulino se aplica 
perfeitamente à vida familiar, aos círculos de amizade, 
à comunidade religiosa e à sociedade como um todo. 
Poderíamos dizer, parafraseando A. Camus (1913-1960): 
se não ter sido perdoado é um infortúnio, não querer 
perdoar é uma tragédia.8

Perdoar, contudo, não é fácil. A nobreza do ato 
não elimina o esforço que ele supõe. Para muitos, pode 
parecer um ideal demasiadamente elevado, uma meta inal-
cançável. Não faltam também aqueles que justificam de 
mil maneiras suas recusas, entrincheirando-se na mágoa, 
na prevenção ou no medo.9 De fato, a ninguém escapa 
que o perdão é um passo largo e exigente no caminho da 
misericórdia que somos chamados a percorrer (cf. Lc 
6,36). Mas, como lembra o Papa Francisco,

o perdão das ofensas torna-se a expressão mais evi-
dente do amor misericordioso e, para nós, cristãos, é 
um imperativo de que não podemos prescindir. Tan-

8 A frase literal de Camus é a seguinte: “Não ser amado é um infortúnio, 
não saber amar é uma tragédia”.
9 Ver alguns obstáculos ao perdão em: STUDZINSKI, Raymond. Lem-
brar e perdoar: dimensões psicológicas do perdão. Concilium, n. 204, pp. 
160-161, 19862.
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tas vezes, como parece difícil perdoar! E, no entanto, 
o perdão é o instrumento colocado em nossas frágeis 
mãos para alcançar a serenidade do coração. Deixar de 
lado o ressentimento, a raiva, a violência e a vingança 
são condições necessárias para se viver feliz.10

Ainda que a sociedade contemporânea – tão forte-
mente marcada pelo utilitarismo da técnica e pela frieza 
da burocracia – apresente-se cada vez menos familiariza-
da com a experiência do perdão, sem ele, “resta apenas 
uma vida infecunda e estéril, como se se vivesse em 
um deserto desolador”.11 No espectro da cultura do 
individualismo, do consumo e do criticismo, o perdão 
pode ser visto como refúgio dos débeis, subservientes e 
medíocres. A sociedade supostamente avançada reclama 
competição, prepotência e prazer, raramente compai-
xão, compreensão e perdão.12 Sabemos, contudo, que 

10 Misericordiae vultus. Bula de Proclamação do Jubileu Extraordinário da 
Misericórdia, n. 9. Como pontua um autor: “Nossa vida cotidiana teste-
munha a dificuldade inata de perdoar, tanto em seu sentido ativo de dar 
ou pedir perdão como em seu sentido passivo de recebê-lo. Mas a vida 
de cada dia atesta que, exatamente onde se produz perdão, acontece a 
felicidade” (RUBIO, Miguel. A experiência cristã do perdão, p. 220).
11 Misericordiae vultus. Bula de Proclamação do Jubileu Extraordinário da 
Misericórdia, n. 10.
12 Cf. CRESPO HIDALGO, Alfonso. El sacerdote, ministro y pedagogo del per-
dón: retiros espirituales para sacerdotes. Madrid: EDICE, 2016, pp. 133-143.
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bem outros são os apelos e as sedes que emergem do 
mais recôndito do ser humano. E é justamente aí que 
a exigência do perdão se desvela como “força que res-
suscita para nova vida e infunde coragem para olhar o 
futuro com esperança”.13 Afinal, se não há misericórdia, 
recebida e oferecida, que sentido tem a vida? E como 
poderá haver alteridade, solidariedade, amizade, se não 
há perdão? A vida só amadurece, cresce e frutifica en-
quanto reconciliada. Trata-se, portanto, de um ideal a 
ser permanentemente buscado, um horizonte capaz de 
iluminar o caminho da existência. Vale, aqui, bem enten-
dida, a intuição do poeta: “Se as coisas são inatingíveis... 
ora! Não é motivo para não querê-las... Que tristes os 
caminhos, se não fosse a presença das estrelas”.14

13 PAPA FRANCISCO. Misericordiae vultus, n. 10.
14 QUINTANA, Mário. Espelho mágico. 2. ed. Porto Alegre: Globo, 2005, p. 28.


