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O perdão é a marca do cristianismo 

Leia Apocalipse 2

“Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu 

primeiro amor.” (Ap 2.4)

Etimologicamente, a palavra "perdão" vem

do latim “perdonare” que significa a ação de

perdoar, ou seja, aceitar ou pedir desculpas; se

redimir em relação a algo de errado. A

expressão "pedir perdão" é usada quando

alguém reconhece o seu erro e pede perdão

para a pessoa com quem foi injusto. O tema do

perdão lembra a fé cristã e imediatamente nos

remete à Bíblia.

Quando falamos de perdão temos que

trazer à memória o nosso pecado. Não tem

como clamar por perdão sem o reconhecimento

de que somos devedores/as espirituais.
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Não tem como enxergarmos nossos erros

olhando para o escuro.

Sendo devedores/as transgredimos a lei

de Deus, perdemos a comunhão com Ele. Por

isso, que o nosso Deus tem o cuidado de nos

alertar quanto aos nossos erros. “Tenho, porém,

contra ti que abandonaste o teu primeiro amor”.

Quando abandonamos o primeiro amor,

estamos propícios a queda, então é necessário

nos arrependermos, para recebermos o perdão

divino.

O perdão fala a respeito da misericórdia,

mas não deverá ser confundido com a tolerância

e permissão do pecado.

O Senhor perdoará ou punirá o/a

pecador/a, dependendo da reação do/a

mesmo/a ao evangelho, mas Ele não tolera a

iniquidade.
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Jesus indicou que o perdão deveria ser

estendido quando o/a pecador/a se arrepende,

confessa e deixa seu pecado.

Precisamos também nos lembrar de que

Deus sempre exige arrependimento como

condição de divino perdão.

Deus não exige de nós o que Ele mesmo

não está querendo fazer. “Deus quer nos

perdoar”.

Então, precisamos nos despir da velha

roupagem: da ira, maledicência, indignação,

maldade, linguagem obscena do vosso falar, da

mentira, da inveja, do ciúme, da injustiça.

Hoje precisamos entender que temos uma

nova vida, um novo coração, e esta velha

roupagem não nos serve mais.

Não podemos dizer “Sou do Senhor! Sirvo

ao Senhor!”



110

tendo as mesmas práticas do passado, insistindo

em uma roupagem que não nos serve, com

atitudes que o nosso Deus não tolera. O alerta

do Senhor pra nossa vida é que: “abandonamos

o primeiro amor”, e precisamos nos arrepender

e clamar por seu perdão. Para que como Igreja

nossas orações não sejam interrompidas. Pois, o

nosso Deus não compactua com a injustiça, mas,

regozija com a verdade.

Não há cristianismo legítimo sem a prática

do perdão. Quem não perdoa e não recebe

perdão não tem uma vida saudável.

Necessitamos do perdão divino. “A falta de

perdão nos impede de vivermos novas

possibilidades e de termos satisfação pessoal”.

Podemos declarar que ao lado do amor, o

perdão é a marca do cristianismo Precisamos do

perdão de Deus para construir um presente

muito mais satisfatório.
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Lembrando que o Senhor conhece nossas

obras.

Então, vamos clamar pelo perdão divino. É

necessário! É urgente! Ainda há tempo. Quem

tem ouvidos ouça o que espírito diz às igrejas.

Oração:

Senhor, nós como igreja clamamos pelo Teu

perdão. Desejamos ser um povo que Te serve, e

que vive tudo aquilo que o Senhor tem para nós.

Por isso, perdoa-nos e dê a nós uma nova

história. Em nome de Jesus, amém.

Pensamento para o dia:

Podemos declarar que ao lado do amor, o

perdão é a marca do cristianismo.

Oremos: 

Para que possamos voltar ao primeiro amor.

| Revda. Rosemary Barbosa


