PARÓQUIA NOSSA SENHORA APARECIDA e SÃO LOURENÇO
“Em obediência à vossa palavra, lançarei as redes” (Lc 5,5b)

PERDÃO
O que é perdoar? É esquecer uma ofensa ou agressão sofrida de outra pessoa ou
pessoas. É não guardar rancor contra os agressores nem mágoas ocultas em seu intimo, e
conviver naturalmente com essas pessoas como se nada tivesse acontecido.

Ninguém tem olhos e coração, ternura e perdão como o Mestre da
Galiléia. Em cada um de nós, santo ou pecador, “coluna do meio” ou
caso perdido, em cada um de nós Cristo sabe reencontrar o menino
bom que fomos um dia, a criança inocente que dorme no fundo de
nossa alma de adultos. E nessa ilha de bondade intacta, nesse
recanto de pureza intocada, Deus se comunica, Deus penetra, Deus
fala e se entrega, naquele voto de confiança e redenção que só os
Pais sabem conferir aos Pródigos de todos os caminhos e
encruzilhadas.
Pe. Roque Shenaider
A benção
Perdoa os irmãos
Maldade de Saul tentando destruir e matar David

Jacó e Esaú
José no Egito
Davi e Saul
Davi (Sl 50)
Filho Pródigo

Deus está sempre pronto para nos perdoar, mesmo quando nos desviamos
do seu caminho e procuramos outras moradas (religiões?....) e retornamos.

Madalena
Zaqueu
Samaritana
Pedro (Apostolo) nega Cristo
SÃO JOAO - Vaidade

Lc 17, 3-4 – Se o irmão pecar contra ti, repreende-o; e se
ele se arrepender, perdoa-lhe.
Se pecar sete vezes ao dia contra ti e sete vezes vier
procurar-te dizendo: Arrependo-me, tu o perdoarás.
Tentamos o quanto for possível até que não haja mais o que fazer....?
Os discípulos devem empenhar-se e evitar o prejuízo espiritual do próximo, ser
capaz de perdoar, ficar firme na fé e colocar-se a serviço de todos.

Jd 9 – O Arcanjo Miguel, quando discutia com o diabo,
disputando-lhe o corpo de Moisés, não se atreveu a proferir
um juízo de blasfêmia mas, disse: Repreenda-te o Senhor.
Não acusou nem mesmo o “ ( ! ) “ , reservou o julgamento a Deus. Não
devemos blasfemar contra anjos que desconhecemos.

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
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MessiasEspírito
Is 11, 3-4
Is 33,24
Jr 31,34
Jr 33,8
Ez 16,63

Ez 36,2533

Jo 20,23
Mt 9,3-7
Lc 7,48s
Dt 10,17

Ele se inspirará no temor do Senhor. Não julgará conforme as aparências nem decidirá só
por ouvir dizer. Julgará os pobres com justiça... (mais)...
...o povo que ali habita está livre de culpa.
Eles não terão mais que instruir seu próximo ou irmão, dizendo: Reconhece o Senhor.
Porque todos me conhecerão, dos menores aos maiores - porque perdoarei seu culpa e não
mais me lembrarei do seu pecado.
Eu os purificarei de todos os crimes, com que pecaram contra mim; perdoarei todos os seus
crimes com que pecaram e se revoltaram contra mim.
É para te recordes e te envergonhes e na tua confusão já não abras a boca, quando eu te
houver perdoado por tudo o que fizeste.
Eu mesmo estabelecerei minha aliança contigo e saberás que eu sou o Senhor. (16,62)
Derramarei sobre vós água pura e sereis purificados. Eu vos purificarei de todas as
impurezas e de todos os ídolos. Dar-vos-ei um coração novo e incutirei um espírito novo
dentro de vós. Removerei de vosso corpo o coração de pedra (lei de Moisés) e vos darei um
coração de carne (Leis do Evangelho). Incutirei meu espírito (pentecostes) dentro de vós e farei
com que andeis segundo minhas leis e cuideis de observar meus preceitos. Habireis no país
(Canaã) que dei a vossos pais. Sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Quando eu vos
purificar de todas as culpas, repovoarei as cidades e as ruínas serão construídas
Se perdoardes os pecados dos homens, serão perdoados. Se não lhes perdoardes, não
serão perdoados.
Paralítico pelo teto – teus pecados te são perdoados. Cristo perdoa pecados.
O Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar os pecados.
…perdoados lhe são os pecados porque muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa,
pouco ama...
Porque o Senhor Vosso Deus é o Deus dos Deuses, é o Senhor dos Senhores, o Deus
Grande, o Deus Forte.... que não faz acepção de pessoas e não aceita suborno

Fé
Mt 9,1-8
Lc 5,17-26
Lc 7,47-50
At 10,42
At 10,43
At 13,38
At 26,17-18
Missão dos
discípulos.

Mc 2,2-5

Paralítico pelo teto – teus pecados te são perdoados. Cristo perdoa pecados.
O Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar os pecados.
... Quem pode perdoar pecados senão Deus? .... para que saibais que o Filho do Homem
tem na terra poder de perdoar os pecados....
…perdoados lhe são os pecados porque muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa,
pouco ama...
… é ele quem foi constituído por Deus juiz dos vivos e dos mortos.
... todos os que nele crêem recebem o perdão dos pecados por meio do seu nome.
... por Ele nos é anunciada a remissão dos pecados e de tudo o que pela lei de Moisés não
podíeis ser justificados. Todo aquele que acreditar será justificado.
Eu te escolhi do meio do povo e dos pagãos, para os quais agora te envio, a fim de lhes
abrires os olhos e para que se convertam das trevas para a luz, do poder de Satanás para
Deus, e recebam a remissão dos pecados e a herança entre os santificados pela fé em Cristo
Paralítico pelo teto – teus pecados te são perdoados. Cristo perdoa pecados.

Ministros
Mt 9,8
Mt 16,19
Mt 18,28

Paralítico pelo teto – teus pecados te são perdoados. Cristo perdoa pecados.
Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e
tudo o que desligares na terra será desligado nos céus.
Parábola do devedor cruel – setenta vezes sete... ...se cada um não perdoar seu irmão de
todo o coração.
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Jo 20,19-23

Lc 3, 5-6

Recebei o Espírito Santo. Se perdoardes os pecados dos homens serão perdoados. Se não
lhes perdoardes não serão perdoados.
Todo o vale será aterrado e todo o monte e oiteiro, aplanados, os caminhos tortuosos serão
alinhados, os ásperos alisados. E todo o homem verá a salvação de Deus.
Vigiai e rezai para não cairdes em tentação. O Espírito está pronto mas a carne é fraca.

Mt 26,41
1Pd 1,1819

Fostes resgatados de vossa conduta vã, herdada de vossos pais, pelo precioso sangue de
Cristo.

Andai como filhos da Luz. Os frutos da Luz são: Bondade, justiça e Verdade

Ef 5,8-9
Para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas sim no poder de Deus

1cor 2,5
1Pd 1,1819

Fostes resgatados de vossa conduta vã, herdada de vossos pais, pelo precioso sangue de
Cristo.

Nada podeis contra a verdade senão pela verdade.
Eu te fiz luz das nações, para seres a salvação, até os confins da terra.

At 13,47
Ef 5,1-2

Sede imitadores de Deus, como filhos amados. Progredi na caridade segundo o exemplo de
Cristo...

CRISTÃO
PERDOA
Mt 5,23-26
Mt 6,12-15

Mt 18,21-25
Lc 11,4
Lc 17,3-4
E se não pedir
perdão?

2Cor 2,5-11

Se, pois estais diante do altar para apresentar tua oferta e ali te lembrares que teu irmão tem
algo contra ti, deixa tua oferta lá diante do altar, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e
então volta para apresentares tua oferta...
Perdoa-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam, e não nos
deixeis cair em tentação mas livra-nos do mal.
Porque se perdoardes aos homens suas ofensas, o Pai celeste também vos perdoará. Mas
se não perdoardes aos homens, o Pai também não vos perdoará as ofensas.
Parábola do devedor cruel - Senhor quantas vezes devo perdoar o irmão que tiver pecado
contra mim?
Perdoa-nos os pecados, pois também nós perdoamos a todos que nos ofenderam, e não nos
ponhas à prova.
Se o irmão pecar contra ti, repreende-o; e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar sete
vezes ao dia contra ti e sete vezes vier procurar-te dizendo: Arrependo-me, tu o perdoarás.
Se alguém me causou tristeza, não foi tanto a mim mas, a todos vós. Basta o castigo
aplicado pela maioria.pois agora convém que lhe deis perdão para não se consumir de
tristeza. Rogo-vos que vos ratifiqueis publicamente para com ele... A quem perdoais, eu
também perdôo. Com efeito o que perdoei; se alguma coisa tenho perdoado; foi por amor de
vós, sob o olhar de Cristo.
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Perdoar
inimigos
Eclo 28,1-7

Quem se vingar, encontrará vingança no Senhor, que pedirá contas severas de seus
pecados.
Perdoa ao próximo a injustiça cometida; então, quando rezares teus pecados serão
perdoados.
Se um homem guardar cólera contra outro, como poderá buscar cura no Senhor?
Se não tem compaixão de um homem, seu semelhante, como suplicará por suas próprias
faltas?
Se ele que é carne guarda rancor, quem lhe perdoará os pecados?
Lembra-te do teu fim e deixa de odiar; lembre-te da corrupção e da morte, e persevera nos
mandamentos.
Lembra-te dos mandamentos e não guardes rancor de teu próximo; lembra-te da aliança do
Altíssimo e passa por cima da ofensa.
Deus faz nascer o sol para bons e maus e chover sobre justos e injustos.

Mt 5,43-45
Se amais somente a quem vos ama que recompensa tereis? Não o fazem também os
cobradores de Impostos. Mt 5,46
Perdoa-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam, e não nos
Mt 6,12
deixeis cair em tentação mas livra-nos do mal.
Porque se perdoardes aos homens suas ofensas, o Pai celeste também vos perdoará. Mas
se não perdoardes aos homens, o Pai também não vos perdoará as ofensas.
Mt 18,21s.35 Parábola do devedor cruel - Senhor quantas vezes devo perdoar o irmão que tiver pecado
contra mim?
Todo
o vale será aterrado e todo o monte e oiteiro, aplanados, os caminhos tortuosos serão
Lc 3, 5-6
Missãodiscípulos. alinhados, os ásperos alisados. E todo o homem verá a salvação de Deus.
Lc 6,27-28.35 Amai os inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, falai bem dos que vos maldizem e orai por
quem vos calunia. Porque Cristo é bondoso para com injustos e maus.
Sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso.
Lc 6,36
Se o irmão pecar contra ti, repreende-o; e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar sete
Lc 17,3-4
vezes ao dia contra ti e sete vezes vier procurar-te dizendo: Arrependo-me, tu o perdoarás.

Mt 5,46

Rm12,17-19
???????
Afastai
de
vós
toda
a
dureza,
irritação,
cólera,
gritaria, blasfêmia e toda a malicia. Sede antes
Ef 4,31-32
1Ts 5,15

1Pd 3,9
1Jo 2, 9-11
Lc 6,27-28.35

Madalena

bondosos uns para com os outros, compassivos perdoando-vos mutuamente, como Deus
vos perdoou em Cristo.
Guardai entre vós a paz. Também vos exortamos, irmãos, admoesteis os preguiçosos,
alenteis os tímidos, acolheis os fracos e sejais pacientes com todos. Cuidai que ninguém
retribua, a quem quer que seja, o mal com o mal, mas que, em todo o tempo, ficais bem uma
aos outros e a todos.
Não pagueis mal com mal nem injuria com injuria. Ao contrário abençoai, pois fostes
chamados para serdes herdeiros da benção.
Quem diz que está na luz e odeia seu irmão, ainda está nas trevas. Quem ama seu irmão
está na luz e não é pedra de tropeço. Quem odeia o irmão está nas trevas; anda nas trevas
sem saber para onde vai, porque as trevas lhe cegam os olhos.
Amai os inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, falai bem dos que vos maldizem e orai por
quem vos calunia para serdes filhos de vosso Pai que está no céu.. Porque Cristo é bondoso
para com justos e injustos.
Quem nunca errou que atire a primeira pedra.
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O que é o pecado.
Sendo Deus o Amor e se fomos criados por amor, significa que nossa herança maior é o amor.
Nisso somos semelhantes ao Pai, e todas as vezes que nos afastamos do amor, nos
afastamos de Deus.

Pecado consiste em todo ato de desamor, pois nos afasta do Pai
É importante conhecer os mandamentos de Deus e da Igreja para não agirmos por ignorância
e sempre que houver dúvidas, procurar esclarecê-las com pessoas capacitadas ou com o
sacerdote.
O pecado nos afasta da Graça Divina e bloqueia nosso crescimento espiritual. Deus é Santo
e nos quer santos. Os santos não são somente aqueles que vemos nos altares. Eles são
reconhecidos pela Igreja e modelos de vida perseverante para nós. Toda alma justa é santa.
Santo é todo aquele que busca a santidade. Deus, na Sua misericórdia, não vê quantas vezes
falhamos, mas sim o quanto procuramos retornar ao caminho de santidade.
Infelizmente tem-se uma idéia bastante errônea do que significa pecado e ser santo, por isso é
necessário confessar-se com freqüência buscando sempre a orientação espiritual.
Jesus criou o Sacramento da Confissão, porque sabe o quanto somos fracos. Recebe também
o nome de Sacramento da Reconciliação, pois como o próprio nome diz, nos reconcilia com
Deus.
Sem o perdão sacerdotal, não há absolvição, e se fosse possível nos confessarmos
diretamente com Deus, não seria necessário o Sacramento.
Todo Sacramento é fonte de bênçãos e os Sacramentos mais freqüentes na vida do cristão são
a Reconciliação e a Eucaristia. Esses devem caminhar juntos.
Além do Sacramento da Reconciliação ou Confissão, a Igreja nos confere outra fonte de
graças, que são as indulgências. As indulgências complementam em nós a graça divina
recebida por intermédio do Sacramento da Reconciliação.
Orações de Perdão
Para rezarmos bem, precisamos antes ser capazes de perdoar e sermos perdoados. Jesus nos diz para
deixarmos nossa oferta sobre o altar e irmos antes nos reconciliarmos com nossos irmãos e irmãs,
conosco mesmos, muitas vezes. Precisamos experimentar a Cura e Libertação de nossos pecados,
traumas, sofrimentos. Sentimentos aos quais nos apegamos e justificamos nossa infelicidade. Jesus é a
Luz do Mundo. Sempre perdoava os pecados àqueles que O buscavam ou buscavam curas e milagres.
No entanto, só Deus, só o Espírito Santo, pode nos conceder essa grande graça. Precisamos nos
dispor para ela, abrir nossos corações e desejar verdadeiramente nos libertarmos do sofrimento. Muitas
doenças, o câncer principalmente, alergias, problemas digestivos, tem origem na falta de perdão, nas
emoções negativas que acumulamos dentro de nós. A Oração Centrante promove e facilita a "descarga
do inconsciente", como a chama o padre Thomas Keating, levando-nos à tomar conhecimento de
muitos traumas, muitas situações que nos levaram ao estado atual. Porém, podemos dar uma
"mãozinha" ao Espírito Santo, nos dispondo e facilitando essa Cura, que sem dúvida Deus quer nos
conceder.
Desejo a todos e todas uma boa "terapia no Espírito": Leiam devagar, saboreiem esses momentos, que
podem se diários, em busca do perdão de que tanto necessitamos para viver na fraternidade, no amor,
sermos felizes, sermos mais humanos. Lembremo-nos de que nossa conversão, nossa volta para Deus
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tem de ser diária. Todos os dias nos afastamos d'Ele, todos os dias devemos voltar à Casa do Pai. A
Casa do Pai é o nosso coração. Nele, Ele espera constantemente por nós.
1a.) (Composta por Maria Gabriela O. Alves, autora do livro "Na Força ao Amor e do Perdão", que
tem trazido a cura física, espiritual e libertação a muitas pessoas.)
(Para se obter resultados é necessário que a pessoa queira mudar, que tenha VONTADE de melhorar).
"Amado Pai Celestial, eu te louvo porque me criaste e porque tens um plano para a minha vida; te louvo
e te agradeço e quero que este Plano se realize para que o seu Santo Nome seja glorificado.
Eu te louvo e te agradeço pela minha vida, pelo pão de cada dia, pelo meu lar, pelos meus familiares,
pelo meu futuro; te louvo pelos problemas de cada dia, pelas tribulações; te louvo por tudo de bom que
tem acontecido em minha vida e te louvo também por tudo aquilo que eu acho ruim".
(Parar e meditar uns minutos. Louve a Deus pela sua saúde, pelo fato de estar vivo).
"Ó Deus, eu quero viver uma vida plena de alegria, paz e felicidade, com o corpo e mente sadios e um
coração aberto e limpo.
Quero ter consciência dos meus erros, pois eles só me causam males e formam barreiras que impedem
a Ação do teu Espírito em mim.
Reconheço que sou pecador e quero mudar, quero que Tu transformes o meu coração.
Perdão Senhor, Misericórdia de mim pela raiva, pelo ódio que tantas vezes sinto dos meus pais, irmãos,
colegas, amigos, cônjuge, professores, vizinhos, sogros, tios, religiosos, (lembrar de outras pessoas de
seu convívio)".
(Parar uns minutos, procurar no seu interior raiva e ódio de você mesmo, lembrar das pessoas das
quais possa ter raiva ou ódio. Meditar e pedir a Jesus para tirar de você esses sentimentos negativos).
"Piedade, ó Deus pelo meu orgulho, pela minha arrogância, pela minha hipocrisia, pela minha autosuficiência, pela falsidade que causam males para mim mesmo e para os outros".
(Parar uns instantes, pensar nas pessoas que possam ter sofrido por causa disto, pensar em você
mesmo, ter vontade de melhorar. Pedir a Jesus para curá-lo destes sentimentos negativos).
"Tantas vezes, ó Pai, tenho ciúme e inveja dos outros pela posição, riqueza, liderança, beleza,
desembaraço, alegria...
Perdão Senhor pois isto só pode trazer grande mal para mim".
(Parar e lembrar das pessoas das quais você já sentiu ou sente inveja e/ou ciúme. Pensar firmemente
em melhorar. Peça a Jesus para curá-lo disto). "Misericórdia, ó Deus pela revolta que eu sinto, pela
preguiça, pela angústia e pela tristeza que me invadem".
(Parar, procurar no seu interior revolta contra você mesmo, contra seus pais, irmãos, colegas,
companheiros, professores, pessoas da comunidade, etc. Ver a preguiça que tem de trabalhar, estudar,
servir aos outros, etc. Ter vontade de melhorar e pedir a Jesus para curá-lo).
"Pai de amor e de bondade, sinto o desamor por mim mesmo e pelos outros que me cercam. Perdão
Senhor".
(Procurar no seu interior, pensar nas pessoas que você não consegue amar em casa, no trabalho, na
escola, na rua, etc. Pedir para Jesus curá-lo).
"Perdão ó Deus, pela mentira, pela auto-piedade, pelo sentimento de vingança, pelo sensualismo, pelos
maus pensamentos que me tentam terrivelmente".
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(Parar e agir como nos outros parágrafos).
"Ó Amado Pai Celestial, tantas vezes eu sofro porque sinto medo. Misericórdia Senhor, porque isto me
faz grande mal. Ajude-me a ter fé para sentir que Cristo está ao meu lado em todos os momentos de
minha vida".
(Parar e procurar no seu interior os medos que sente. Medo de escuro, de trovoadas, medo da vida, da
morte, da morte dos entes queridos, medo do futuro, medo de passar fome, etc. Procurar ou outros
medos que sente. Ter vontade de mudar. Pedir a Jesus que venha curá-lo. Pedir a força e a coragem
do Espírito Santo).
"Senhor Deus, o salmista diz que a Sua misericórdia é eterna e eu creio nestas palavras. Por isso, em
nome de Jesus, Teu Filho e meu Salvador, eu te suplico: arranca de mim a vaidade e todas estas
misérias porque eu quero ser transformado, quero ser sadio. Sozinho eu nada posso, mas eu peço ao
Teu Santo Espírito para que ele me preencha, para que me ilumine a fim de poder viver um vida plena e
cheia de alegria, de amor, de compreensão.
Ajuda-me Ó Deus, ensina-me a me corrigir a cada dia, a cada hora, a cada minuto da minha vida, para
que assim eu possa ter os frutos do Espírito Santo: bondade, amor, paz, tolerância, paciência,
mansidão, caridade, humildade.
Em nome de JESUS, eu te peço ó Deus, tira de mim os sentimentos negativos de: ódio, raiva, inveja,
desamor, angústia, tristeza, vingança, preguiça, medo, mentira, revolta, vaidade, orgulho, arrogância,
auto-piedade e auto-suficiência, sensualidade, ciúme, falsidade, hipocrisia, maus pensamentos, etc.
Eu me coloco em tuas mãos, como o barro nas mãos do oleiro. Quero mesmo ser transformado, creio e
confio no Teu Poder transformador.
Quero, posso e devo ser liberto para que a TRINDADE SANTA seja glorificada.
Quero viver por CRISTO, com CRISTO e em CRISTO e por isso EU PERDÔO todas as pessoas que
durante toda a minha vida me fizeram grandes e pequenos males".
(Parar e pensar nessas pessoas e perdoá-las mesmo. Pedir a Jesus que abençõe a todas, que Ele
envolva você e todos com amor e paz. Creia no amor de Jesus por nós, entregue-se sem resistência.
Fazendo assim, você conseguirá mais saúde e paz. Enquanto você não perdoá-las SINCERAMENTE,
você não conseguirá a sua cura e libertação).
"Graças te dou Senhor por ouvires e atenderes a minha oração. Eu te dou toda a honra e glória,
adoração e louvor, agora e para sempre. Amém".
(Seja franco consigo mesmo assumindo uma postura ativa contra todos os sentimentos ruins. Nada se
ganha em ficar repassando lembranças que o entristecem. Como filho de Deus, liberte-se
verdadeiramente. Faça diariamente essa oração e sinta o amor de Jesus em sua vida).
2a.) Oração de Perdão (do Pe.Robert de Grandis.S.S.J., também autor de vários livros sobre Cura e
Libertação)
Senhor Jesus! peço-vos hoje a graça de perdoar.
E Para isso, retiro toda má palavra que tenha proferido contra ti nos momentos de dificuldades por
causa de enfermidades, morte na família, desemprego, situação financeira desajustada, e tudo mais
que me abateu ou à minha família, parecendo-me um castigo.
Senhor, perdôo a mim mesmo por mergulhar na superstição, usar tábua de comunicação com espíritos,
ler horóscopos, ir a sessões espíritas, consultar cartomantes, ler as mãos e usar amuletos, horóscopo,
feitiçaria, macumbas, numerologia, controle mental, seicho-no-iê, filosofias e seita orientais, filosofias e
seitas ligadas ao ocultismo, necromancia (evocação dos mortos), sociedades secretas.
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Rejeito tudo isto e vos aceito como meu Senhor e Salvador porque a Ti entrego minha vida e meu futuro
e confio no Seu amor. Comunicai-me vosso Espírito Santo.
Misericórdia Senhor pelos meus atos que foram contra Vosso amor. Guiai-me pela estrada da vida.
Senhor, perdôo minha mãe pelas vezes que me magoou, ficou ressentida e zangada comigo, que
puniu, preferiu meus irmãos a mim, me chamou de tolo, feio, estúpido, o pior de seus filhos. Eu a
perdôo por ter dito que eu dava muita despesa, era malquisto, um acidente, um erro, que não era o que
esperava. Perdôo meu pai pela falta de apoio, de amor, de afeição, de atenção e de companhia. Doulhe meu perdão por suas brigas, discussões, abandonos, ausências de casa; por se haver separado de
minha mãe, por suas bebedeiras, pelas suas ásperas criticas. Perdão Senhor pelas más palavras que
proferi contra eles, e que o Senhor os abençoe.
Senhor, perdôo meus irmãos e irmãs, os que me rejeitaram, me caluniaram, me odiaram, me
detestaram, disputaram o amor de meus pais, agrediram-me foram severos demais comigo e tomaram
minha vida desagradável. Senhor, mostrai a eles o Vosso verdadeiro amor.
Senhor, perdôo minha esposa (marido) pela falta de amor, de atenção e de comunicação; por seus
defeitos, debilidades, falhas, falta de apoio e outros atos ou palavras que me prejudicaram e
perturbaram. Derramai suas bençãos sobre nós.
Senhor, perdôo meus filhos pela falta de respeito, pela desobediência, pelo pouco amor, cordialidade e
compreensão. E pelos seus vícios e afastamento da Igreja. Protegei-os por onde quer que estejam.
Senhor, perdôo meus próximos, meus avós, tios, além de outros que têm interferido em minha família,
causando confusão, colocando meus pais um contra o outro. Tenha misericórdia deles, pois fizeram
maldades contra as Vossas Santas palavras.
Senhor, perdôo os parentes, especialmente minha sogra, meu sogro, cunhados e cunhadas, além de
outros parentes, de casamento, que de algum modo me ofenderam. Venha Senhor Jesus sobre nossa
família, mostrai Vosso amor.
Senhor, perdôo meus colegas de trabalho que são desagradáveis e tornam minha vida insuportável,
empurram-me trabalho que não me compete, falam mal de mim, não cooperam comigo, tentam tirar
meu emprego. Eu os perdôo hoje. Derramai sobre eles Vosso amor, para que descubram que todos
têm direito ao trabalho. Também meus vizinhos devem ser perdoados, Senhor, pois eles são
barulhentos, dão festas à noite, têm cães latidores que não me deixam dormir. Eles me importunam
com brigas e mexericos, eu os perdôo. Abençoai-os Senhor.
Senhor, perdôo todos os padres, todas as freiras, todos os bispos, minha paróquia, as paróquias do
passado, os conselhos paroquiais e todas as conferências da Igreja Católica Apostólica Romana, por
todas as suas mudanças, falta de apoio, mesquinhez, maus sermões, falta de cordialidade; por não me
apoiarem como devem, por não me inspirarem, não me utilizarem em posição-chave, não me utilizando
no melhor de minha capacidade, e por quaisquer aborrecimentos que hajam infligido a mim, ou à minha
família, mesmo num passado distante. Eu os perdôo hoje. Vossa Igreja é o corpo de Cristo, assim,
enviai vosso Santo Espírito sobre nós.
Perdôo todos os profissionais que me prejudicaram de algum modo: médicos, enfermeiras, advogados,
Juízes, políticos, funcionários públicos, eu realmente os perdôo hoje. Abençoai suas vidas Senhor.
Perdôo a todos os que me prestam serviços: policiais, bombeiros, motoristas de veículos e ônibus,
motociclistas, assistentes sociais e muito especialmente os profissionais em que confiei meus bens e
me enganaram. Mostrai a eles o Vosso amor.
Perdôo meu chefe, que não paga suficientemente, não aprecia meu trabalho e ainda me paga com
atraso, é descortês e pouco razoável, ranzinza, implicante e além de tudo, não me promove, e por não
fazer nenhum elogio ao meu trabalho.
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Perdôo meus empregados pela falta de respeito e por não cuidarem dos meus bens. Mostrai-lhes
Senhor, o quão precioso é ter um emprego para que valorizem seu sustento. Abençoa-os Senhor.
Perdôo, Senhor, a todos os professores da escola e a todos os instrumentos do passado ou do
presente. Protegei-os Senhor.
Também aqueles que me insultaram, que humilharam, zombaram de mim, me chamaram de tolo, e me
prenderam depois da aula.
Senhor, perdôo os amigos que me decepcionaram, perderam contato comigo, não se prontificaram
quando precisei de ajuda, me pediram dinheiro emprestado e não pagaram.
Senhor, rezo especialmente pela graça de perdoar aquela pessoa que mais me prejudicou na vida
(NOME). Derrama sobre ela suas bênçãos e converta-a ao seu amor, custe o que custar, para que ela
não se condene pela eternidade.
Rezo em especial pelos meus próprios atos, por haver magoado meus pais, por ter-me embebedado,
por usar drogas, pelos pecados contra a pureza, pelos maus livros e filmes, pela fornicação, pelo
adultério, pela homossexualidade, abortos, furtos, mentiras, tapeações, egoísmo, falta de misericórdia
para com o próximo, fraudes. Aos Seus olhos Senhor, nada pode ser escondido. Cura-me meu Pai as
brechas na minha mente que permitiram tais atos. Suplico por Vosso Santo Espírito para que Ele guie
minha vida!
Quero saudar o Anjo da Guarda de cada uma dessas pessoas. Senhor, suplico perdão de todas essas
pessoas pelas mágoas que lhes causei, especialmente minha mãe, meu pai, meus tios e minha esposa
(marido), filhos e amigos.
Agradeço-vos, Senhor, pelo amor que recebi por meio deles. Amém.
(Se agora você se sente mais leve e tranqüilo, melhor fisicamente, psicologicamente ou espiritualmente,
é que porque acabou de ter uma experiência de cura por meio do perdão. Se não, recomendo que leia
diariamente esta oração, devagar, meditando sobre cada pessoa e situação que lhe traz um sentimento
negativo. Peça ao Espírito Santo que o guie, que lhe abra o coração e a mente, por meio do processo
do perdão).
********
Amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem para serdes filhos de vosso Pai que está no
céu Mt 5,43-45
Se amais somente a quem vos ama que recompensa tereis? Não o fazem também os cobradores de
Impostos?
Mt 5,46
Deus faz nascer o sol para bons e maus e chover sobre justos e injustos
Mt 5,43-45
*************
Nada podeis contra a verdade senão pela verdade.

**********////////*********
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Frases-perdão
Ele se inspirará no temor do Senhor. Não julgará conforme as aparências nem decidirá só por
ouvir dizer. Julgará os pobres com justiça... (mais)...
Todo o vale será aterrado e todo o monte e oiteiro, aplanados, os caminhos tortuosos serão
alinhados, os ásperos alisados. E todo o homem verá a salvação de Deus.
...o povo que ali habita está livre de culpa.
Deus faz nascer o sol para bons e maus e chover sobre justos e injustos.
Eu os purificarei de todos os crimes, com que pecaram contra mim; perdoarei todos os seus
crimes com que pecaram e se revoltaram contra mim.
Perdoa-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam, e não nos
deixeis cair em tentação mas livra-nos do mal.
Porque se perdoardes aos homens suas ofensas, o Pai celeste também vos perdoará. Mas se
não perdoardes aos homens, o Pai também não vos perdoará as ofensas.
É para te recordes e te envergonhes e na tua confusão já não abras a boca, quando eu te
houver perdoado por tudo o que fizeste.
Eu mesmo estabelecerei minha aliança contigo e saberás que eu sou o Senhor. (16,62)
Eu te escolhi do meio do povo e dos pagãos, para os quais agora te envio, a fim de lhes abrires
os olhos e para quese convertam das trevaspara a luz, do poder de Satanás para Deus, e
recebam a remissão dos pecados e a herança entre os santificados pela fé em Cristo
Derramarei sobre vós água pura e sereis purificados. Eu vos purificarei de todas as impurezas
e de todos os ídolos. Dar-vos-ei um coração novo e incutirei um espírito novo dentro de vós.
Removerei de vosso corpo o coração de pedra (lei de Moisés) e vos darei um coração de carne
(Leis do Evangelho). Incutirei meu espírito (pentecostes) dentro de vós e farei com que andeis
segundo minhas leis e cuideis de observar meus preceitos. Habirareis no país (Canaã) que dei
a vossos pais. Sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Quando eu vos purificar de todas
as culpas, repovoarei as cidades e as ruínas serão construidas
Quem se vingar, encontrará vingança no Senhor, que pedirá contas severas de seus pecados.
Perdoa ao próximo a injustiça cometida; então, quando rezares teus pecados serão perdoados.
Se um homem guardar cólera contra outro, como poderá buscar cura no Senhor?
Se não tem compaixão de um homem, seu semelhante, como suplicará por suas próprias
faltas?
Se ele que é carne guarda rancor, quem lhe perdoará os pecados?
Lembra-te do teu fim e deixa de odiar; lembre-te da corrupção e da morte, e persevera nos
mandamentos.
Lembra-te dos mandamentos e não guardes rancor de teu próximo; lembra-te da aliança do
Altíssimo e passa por cima da ofensa.
Se perdoardes os pecados dos homens, serão perdoados. Se não lhes perdoardes, não serão
perdoados.
Amai os inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, falai bem dos que vos maldizem e orai por
quem vos calunia. Porque Cristo é bondoso para com injustos e maus.
Paralítico pelo teto – teus pecados te são perdoados. Cristo perdoa pecados.O Filho do
Homem tem na terra autoridade para perdoar os pecados.
Sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso.
…perdoados lhe são os pecados porque muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa,
pouco ama...Se o irmão pecar contra ti, repreende-o; e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se
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pecar sete vezes ao dia contra ti e sete vezes vier procurar-te dizendo: Arrependo-me, tu o
perdoarás.
Porque o Senhor Vosso Deus é o Deus dos Deuses, é o Senhor dos Senhores, o Deus
Grande, o Deus Forte.... que não faz acepção de pessoas e não aceita suborno
Afastai de vós toda a dureza, irritação, cólera, gritaria, blasfêmia e toda amalicia. Sede antes
bondosos uns para com os outros, compassivos perdoando-vos mutuamente, como Deus vos
perdoou em Cristo.
Paralítico pelo teto – teus pecados te são perdoados. Cristo perdoa pecados.O Filho do
Homem tem na terra autoridade para perdoar os pecados.
Guardai entre vós a paz. Também vos exortamos, irmãos, admoesteis os preguiçosos, alenteis
os tímidos, acolheis os fracos e sejais pacientes com todos. Cuidai que ninguém retribua, a
quem quer que seja, o mal com o mal, mas que, em todo o tempo, ficais bem uma aos outros e
a todos.
... Quem pode perdoar pecados senão Deus? .... para que saibais que o Filho do Homem tem
na terra poder de perdoar os pecados....
Não pagueis mal com mal nem injuria com injuria. Ao contrário abençoai, pois fostes chamados
para serdes herdeiros da benção.
…perdoados lhe são os pecados porque muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa,
pouco ama...Quem diz que está na luz e odeia seu irmão, ainda está nas trevas. Quem ama
seu irmão está na luz e não é pedra de tropeço. Quem odeia o irmão está nas trevas; anda nas
trevas sem saber para onde vai, porque as trevas lhe cegam os olhos.
… é ele quem foi constituido por Deus juiz dos vivos e dos mortos.Parábola do devedor cruel Senhor quantas vezes devo perdoar o irmão que tiver pecado contra mim?
... todos os que nele crêm recebem o perdão dos pecados por meio do seu nome.
Quem nunca errou que atire a primeira pedra.
... por Ele nos é anunciada a remissão dos pecados e de tudo o que pela lei de Moisés não
podieis ser justificados. Todo aquele que acreditar será justificado.
Amai os inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, falai bem dos que vos maldizem e orai por
quem vos calunia para serdes filhos de vosso Pai que está no céu.. Porque Cristo é bondoso
para com justos e injustos.
Perdoa-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam, e não nos
deixeis cair em tentação mas livra-nos do mal.
Porque se perdoardes aos homens suas ofensas, o Pai celeste também vos perdoará. Mas se
não perdoardes aos homens, o Pai também não vos perdoará as ofensas.
Se alguém me causou tristeza, não foi tanto a mim mas, a todos vós. Basta o castigo aplicado
pela maioria.pois agora convém que lhe deis perdão para não se consumir de tristeza. Rogovos que vos ratifiqueis publicamente para com ele... A quem perdoais, eu também perdôo. Com
efeito o que perdoei; se alguma coisa tenho perdoado; foi por amor de vós, sob o olhar de
Cristo.
Paralítico pelo teto – teus pecados te são perdoados. Cristo perdoa pecados.Perdoa-nos os
pecados, pois também nós perdoamos a todos que nos ofenderam, e não nos ponhas à prova.
Paralítico pelo teto – teus pecados te são perdoados. Cristo perdoa pecados.Parábola do
devedor cruel - Senhor quantas vezes devo perdoar o irmão que tiver pecado contra mim?
Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e
tudo o que desligares na terra será desligado nos céus.
Eu te fiz luz das nações, para seres a salvação, até os confins da terra.
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Parábola do devedor cruel – setenta vezes sete... ...se cada um não perdoar seu irmão de todo
o coração.Sede imitadores de Deus, como filhos amados. Progredi na caridade segundo o
exemplo de Cristo...
Recebei o Espírito Santo. Se perdoardes os pecados dos homens serão perdoados. Se não
lhes perdoardes não serão perdoados.
Se o irmão pecar contra ti, repreende-o; e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar sete
vezes ao dia contra ti e sete vezes vier procurar-te dizendo: Arrependo-me, tu o perdoarás.
Todo o vale será aterrado e todo o monte e oiteiro, aplanados, os caminhos tortuosos serão
alinhados, os ásperos alisados. E todo o homem verá a salvação de Deus.
Se, pois estais diante do altar para apresentar tua oferta e ali te lembrares que teu irmão tem
algo contra ti, deixa tua oferta lá diante do altar, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e
então volta para apresentares tua oferta...
Vigiai e rezai para não cairdes em tentação. O Espírito está pronto mas a carne é fraca.
Para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas sim no poder de Deus
Fostes resgatados de vossa conduta vã, herdada de vossos pais, pelo precioso sangue de
Cristo.
Fostes resgatados de vossa conduta vã, herdada de vossos pais, pelo precioso sangue de
Cristo.
Andai como filhos da Luz. Os frutos da Luz são: Bondade, justiça e Verdade
Nada podeis contra a verdade senão pela verdade.
Eles não terão mais que instruir seu próximo ou irmão, dizendo: Reconhece o Senhor. Porque todos me
conhecerão, dos menores aos maiores - porque perdoarei seu culpa e não mais me lembrarei do seu
pecado.
Se amais somente a quem vos ama que recompensa tereis? Não o fazem também os
cobradores de Impostos. Mt 5,46
********/////////*********
PALAVRAS DE JOÃO PAULO II (a serem analisadas e adaptadas)
A necessidade do perdão
8. Mas o que significa concretamente perdoar? E perdoar porquê? Uma dissertação sobre o perdão não
pode ignorar estas questões. Retomando uma reflexão que já tive ocasião de oferecer no Dia Mundial da
Paz de 1997 (" Oferece o perdão, recebe a paz "), desejo recordar que o perdão, antes de ser um fato
social, tem a sua sede no coração de cada um. Somente na medida em que se afirmam uma ética e uma
cultura do perdão, é que se pode esperar numa " política do perdão ", expressa em comportamentos
sociais e instrumentos jurídicos, nos quais a mesma justiça assuma um rosto mais humano.
Na verdade, o perdão é primariamente uma decisão pessoal, uma opção do coração que vai de encontro ao
instinto espontâneo de devolver o mal com o mal. Tal opção tem o seu termo de comparação no amor de
Deus, que nos acolhe apesar do nosso pecado, e o seu modelo supremo no perdão de Cristo que do alto da
cruz rezou: " Perdoa-lhes, ó Pai, porque não sabem o que fazem " (Lc 23, 34).
O perdão tem pois uma raiz e uma medida divinas. Isto, porém, não exclui que se possa acolher o seu
valor também à luz de considerações humanas razoáveis. A primeira delas deriva da experiência que o ser
humano vive em si próprio quando comete o mal: ele apercebe-se então da sua fragilidade e deseja que os
outros sejam indulgentes para com ele. Deste modo porque não fazer aos outros aquilo que cada um
espera que seja feito a si próprio? Cada ser humano abriga dentro de si a esperança de poder retomar o
percurso da vida sem ficar para sempre prisioneiro dos próprios erros e culpas. Sonha poder levantar de
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novo o olhar para o futuro, para descobrir ainda perspectivas de confiança e empenho.
9. Como ato humano, o perdão é antes de mais uma iniciativa individual do sujeito na sua relação com os
seus semelhantes. Porém, a pessoa tem uma dimensão social essencial, que lhe permite estabelecer uma
rede de relações com a qual se exprime a si mesma: infelizmente não só para o bem, mas também para o
mal. Consequentemente, o perdão torna-se necessário também a nível social. As famílias, os grupos, os
Estados, a mesma Comunidade internacional, necessitam de abrir-se ao perdão para restaurar os laços
interrompidos, superar situações estéreis de mútua condenação, vencer a tentação de excluir os outros,
negando-lhes a possibilidade de apelo. A capacidade de perdão está na base de cada projeto de uma
sociedade futura mais justa e solidária. Pelo contrário, a falta de perdão, especialmente quando alimenta o
prolongamento de conflitos, supõe custos enormes para o desenvolvimento dos povos. Os recursos são
destinados para manter a corrida aos armamentos, as despesas de guerra, as consequências das represálias
econômicas. Acabam assim por faltar os recursos financeiros necessários para gerar desenvolvimento, paz
e justiça. Quantos sofrimentos padece a humanidade por não saber reconciliar-se, e quantos atrasos por
não saber perdoar! A paz é a condição do desenvolvimento, mas uma verdadeira paz torna-se possível
somente com o perdão.
O perdão, estrada mestra
10. A proposta do perdão não é de imediata compreensão nem de fácil aceitação; é uma mensagem de
certo modo paradoxal. De fato, o perdão implica sempre uma aparente perda a curto prazo, mas garante, a
longo prazo, um lucro real. Com a violência é exatamente o contrário: opta-se por um lucro de
vencimento imediato, mas prepara para depois uma perda real e permanente. À primeira vista, o perdão
poderia parecer uma fraqueza, mas não: tanto para ser concedido quanto para ser aceito, supõe uma força
espiritual e uma coragem moral a toda a prova. Em vez de humilhar a pessoa, o perdão leva-a a um
humanismo mais pleno e mais rico, capaz de refletir em si um raio do esplendor do Criador.
O ministério que realizo ao serviço do Evangelho faz-me sentir vivamente o dever, e dá-me por sua vez a
força, de insistir sobre a necessidade do perdão. É o que faço hoje, animado pela esperança de poder
suscitar reflexões serenas e maduras que levem a uma renovação geral no corações das pessoas e nas
relações entre os povos da terra.
11. Ao meditar sobre o tema do perdão, não é possível deixar de recordar algumas trágicas situações de
conflito, que há demasiado tempo alimentam ódios profundos e dilacerantes, com a conseqüente espiral
de tragédias pessoais e coletivas sem fim. Refiro-me, particularmente, àquilo que sucede na Terra Santa,
lugar bendito e sagrado do encontro de Deus com os homens, lugar da vida, morte e ressurreição de Jesus,
o Príncipe da paz.
A delicada situação internacional põe em destaque, com vigor renovado, a urgência da solução do conflito
árabe-israelita, que perdura há mais de cinqüenta anos, oscilando em fases mais ou menos agudas. O
contínuo recurso a atos de terrorismo ou de guerra, que agravam a situação de todos e ensombram as
perspectivas, deve dar finalmente lugar a uma negociação definitiva. Os direitos e as exigências de cada
um poderão ser levados em devida consideração e contemplados eqüitativamente, se e quando prevalecer
em todos a vontade de justiça e de reconciliação. Dirijo novamente àqueles amados povos o veemente
convite a que se empenhem por uma nova era de mútuo respeito e colaboração construtiva.
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