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 ‘...pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, 

mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém, sem pecado. Assim, 

aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e 

encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade.’ (Hebreus 4:15-16) 

De acordo com o calendário cristão, estamos agora no tempo da Quaresma - um tempo 
que antecede a Páscoa todos os anos - quando a Igreja é chamada a entrar em 
introspecção espiritual e (como os salvacionistas chamam) esforço de abnegação. Ao 
fazermos isso, podemos nos tornar extremamente conscientes de maneiras em que temos 
sido injustos com os nossos vizinhos e formas em que temos errado com Deus. Nós 
também podemos reconhecer que nós mesmos, às vezes, temos sido insultados ou 
tratados injustamente. O que vamos fazer com essa consciência? A fé cristã tem as 
respostas. 

 
"Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: ‘Senhor, quantas vezes deverei perdoar 
a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até sete vezes?’ Jesus respondeu: ‘Eu lhe digo: 
Não até sete, mas até setenta vezes sete.’" (Mateus 18: 21-22) 
 
Mesmo na Igreja podemos experimentar as mágoas que não merecemos. Pode ser difícil 
perdoar. Podemos sentir como se não fosse certo perdoar mais uma vez aquele irmão ou 
aquela irmã problemático. 
 
Ore para que Deus lhe dê um espírito generoso e sanador, não simplesmente para deixar o 
agravo ir embora, mas para entender o que está criando o atrito repetido com essa pessoa em 
particular. 
 
“Como poderíamos cantar as canções do Senhor…?” (Salmo 137:4). 
 
É horrível a forma como algumas pessoas têm sido maltratadas pelas mãos de agressores. O 
fato de que essas vítimas ainda estão vivas e não foram completamente engolidas pelo 
desespero ou a auto-aversão é um milagre. Em tais circunstâncias, não devemos nos 
surpreender se tais pessoas acharem que é humanamente impossível encarar seus agressores. 
Insistirmos que elas deveriam perdoá-los e mostrar misericórdia é cruel. 
 
Ore pelas vítimas de abuso em todas as suas formas; ore para que possam encontrar 
misericórdia. 



 
“Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que 
seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro 
reconciliar-se com seu irmão; depois volte e apresente sua oferta.” (Mateus 5:23-24) 
 
 
Admita: há momentos em que os outros ficarão chateados com você; talvez por uma razão 
muito justificável. Pode ser difícil pedir perdão. Jesus diz que não adianta ir à igreja em vez de 
enfrentar a pessoa que lhe magoou. 
 
Ore por um espírito sensível, dócil e corajoso. Ore para que o seu pedido de perdão torne mais 
fácil para o “irmão” que você ofendeu estar aberto à reconciliação. 
 
“Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, 
que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado.” (Êxodo 34:6-7) 
 
Deus não é mesquinho ou vingativo. A Bíblia revela, ao invés disso, um Deus que se deleita em 
ser misericordioso. Deus deseja tão grandemente que as pessoas saibam disso sobre o Seu 
caráter que, em Jesus, Deus sujeitou-se a Si mesmo às mágoas e injustiças que as pessoas 
infligiram umas sobre as outras, e ainda disse: “Assim, aproximemo-nos do trono da 

graça com toda a confiança." (Hebreus 4:16) 
 
Ore pela misericórdia abundante de Deus. Agradeça pelo fato de Deus querer que todos sejam 
salvos. 
 
Oceano divino, detenho o olhar 
Na vida fluente do teu revoltear;  
Às margens chegando, seguioso e sem paz, 
À espera da bênção, não volto atrás. 
(William Booth) 
 


