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Deus sempre estará disponível a te perdoar

Leia o Salmo 32

Certa vez, em um antigo reino da Europa,

o rei estabeleceu que quem matasse uma

pessoa em seu reino deveria ser enforcado, em

no máximo uma semana. A história diz que

neste país existiam dois jovens que eram muito

amigos, e que a amizade dos dois era até

invejada por todos, pois, aonde um ia, o outro

estava junto; e, juntos participavam de muitas

aventuras e brincadeiras por aquela cidade.

Mas, num certo dia estavam os dois

brincando de arco e flecha, tendo uma árvore

como alvo. E o mais novo então, foi pegar as

flechas caídas sem avisar ao amigo; e sem saber

de nada o amigo atirou uma flecha que acabou

atingindo o outro por detrás da árvore...
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Foi um grande acidente entre os dois, e o

rapaz acabou morrendo, pois a flecha atingiu o

seu coração.

Todas as pessoas daquele país ficaram

comovidas pelo acontecimento, e estavam

tristes. O rapaz foi levado para a prisão

esperando apenas o dia do seu enforcamento.

Mas, a nação inteira começou a interceder ao rei

para que perdoasse o jovem. O rei mesmo

sabendo da lei que regia o país, resolveu ouvir a

aclamação popular e fez o inesperado, saiu do

seu palácio e foi até a prisão e pediu o guarda

que chamasse o rapaz. O guarda então foi até o

rapaz e falou que tinha alguém muito

importante querendo falar com ele, o rapaz

estava muito deprimido e triste, mesmo sem

querer disse ao guarda que não queria falar com

ninguém, mesmo que fosse o rei.
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No dia do enforcamento o rei pediu a

palavra e disse a população presente que até foi

à prisão para dar a absolvição ao rapaz, mas,

que ele não quis nem receber o perdão.

Através desta história podemos entender

algumas verdades sobre o perdão:

1. Não importa o que você tenha feito de mau,

Deus estará sempre disponível a conceder o seu

perdão.

Existem muitas pessoas que ficam

guardando um pecado não confessado há anos,

sem receber o seu perdão, por achar que o seu

pecado foi grande e que por isto Deus não pode

lhe perdoar- Sl.32.1-3.

Mas, bem-aventurado aquele cuja

iniquidade é perdoada.
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2. O rei sempre estará disponível para

perdoar. A história mostra que havia uma lei

clara que quem matasse seria morto, o rei então

sai do seu palácio e vai até a prisão para perdoar

o rapaz.

Da mesma forma é o Senhor que sempre

estará disponível para qualquer pessoa que se

arrepende e confessa os seus erros e pecados.

Ele é o Deus que deixa as noventa e nove no

aprisco e vai em busca de uma que se perdeu e

que precisa muito do seu cuidado e do seu

apoio (Lc. 15.4-6).

3. A pessoa também precisa aceitar o perdão. O

rei saiu do seu palácio e foi até a prisão para

libertar o rapaz, mas ele não quis nem receber o

perdão, e nem receber o Rei.
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Muitas pessoas ficam carregando

sentimentos de culpa por causa de erros do

passado, porque infelizmente, não aceitam o

perdão de Deus, pois, desconhecem o que é a

graça de Deus.

4. Houve intercessão do povo ao Rei. A história

fala que mesmo que o menino tenha matado o

seu amigo por acidente, o povo foi interceder

pelo menino. Se você está vivendo longe de

Deus por causa de um pecado ou de um

sentimento de culpa, creio que alguém está

intercedendo a Deus por você (Rm.8.26).

5. Finalizando, você pode neste momento abrir

o seu coração para Deus num processo de

confissão e arrependimento, dando nomes aos

seus pecados. E neste momento o sangue de

Jesus será derramado sobre sua vida e coração.
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Oração:

Senhor que todos nós tenhamos a ousadia de

nos achegarmos a Ti e clamarmos pelo perdão.

Certos de que o Senhor nos ouve e nos perdoa.

Em nome de Jesus, amém.

Pensamento para o dia: 

Muitos não aceitam o perdão de Deus, pois,

desconhecem o que é a graça de Deus.

Oremos:

Para que sejamos um povo que aceita o perdão

de Deus.

| Rev. Orlando Carrafa dos Santos


