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Introdução:  

Vimos em nossa última mensagem que devemos nos qualificar, 5 adjetivos. 

Mesmo 

pensamento 

Compassivos Fraternal Misericordiosos Humildes 

Apesar de não sermos assim naturalmente, podemos ser trabalhados pelo Espírito de Deus 

nessa direção. Daí a razão de sermos exortados a tal.  

Essas atitudes são fundamentais para nossas vidas no mundo real (eles estavam diante do 

risco da perseguição). 

“não pagando mal por mal ou injúria por injúria; antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes 

chamados, a fim de receberdes bênção por herança.” 1Pd3.9 

 

Quais são as adversidades pelas quais passamos? Sequência do Genoma das ofensas: 

 Males (ofensivo, perverso, pernicioso, prejudicial) e insultos (ofensa, ultraje).  

 Intencionais (falar mal, agressão, fechada, preterir) ou casuais, (fechada, não 

perguntaram que pizza você queria)  

 Com sucesso ou não – Pessoas pode ter falado mal em uma roda, mas houve quem o 

defendesse e mostrasse que estava errado. 

 Fogo amigo ou do inimigo. 

 Supostos e reais – Não comunique perdão para supostos. Brincadeiras que reduzem a 

pessoa. Apelidos. 

 Diferenças culturais  

Quero dizer que sempre seremos atingidos de maneira negativa vivendo no mundo real. Daí 

a orientação de Pedro. Isso está muito presente na vida, a ponto das Escrituras darem orientações 

reiteradamente. Quais novas ações precisam ser tomadas? 

 

Ação 1 – Não retribuindo 

“não pagando mal por mal ou injúria por injúria; antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo 
fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança.” 1Pd3.9 
 

Naturalmente, a maior parte dos seres humanos quer vingança, mas por que? Desejamos 

vingança por quais motivos? 

 Justiça – Quem faz isso merece ser condenado, ou mais... 

 Maldade – Mesma natureza 

 Na revelação de Deus encontramos uma tendência natural. 

Lameque e seu coração – vingança sem limite 

“Disse Lameque às suas mulheres: Ada e Zilá, ouçam-me; mulheres de Lameque, escutem minhas palavras: Eu 
matei um homem porque me feriu, e um menino, porque me machucou.”Gn 4.23 
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Moisés – Lei de Talião, retaliação limitada que não era praticada pelo indivíduo, mas por 

autoridades. 

“Se alguém ferir seu próximo, deixando-o defeituoso, assim como fez lhe será feito: 20 fratura por fratura, olho 
por olho, dente por dente. Assim como feriu o outro, deixando-o defeituoso, assim também será ferido.”Lv 
24.19 
 

Senhor Jesus já tinha orientado e Paulo não deixou por menos. 

“Vocês ouviram o que foi dito: Olho por olho e dente por dente. 39 Mas eu lhes digo: Não resistam ao perverso. 
Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra.”Mt 5.38 
 

“Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: Minha é a vingança; eu 
retribuirei, diz o Senhor.” Rm 12.19 
 

Já tem alguém com essa prerrogativa, Deus, tentamos fazer isso e: 

Problemas Físicos: 

 O desgaste físico da manutenção de mágoa é tremendo; 

 Estômago e intestino sofrem com as emoções alteradas. Úlcera, colite; 

 O stress gera queda de eficiência do sistema imunológico, fazendo com que o corpo 

não identifique as células anômalas que são formadas, e assim não as destrói. 

Consequentemente estas células vão se multiplicar e podem formar um câncer em 

qualquer lugar do corpo. 

A saúde física depende das condições com que tratamos destas realidades inevitáveis da 

vida. 

Por menos importância que se possa dar à questão de mágoa, ela é crucial, capital e 

estratégica. Como alguém bem definiu, é auto sabotagem. 

 

Problemas Emocionais: 

 Não há como manter mágoa e ressentimento sem alterar humor e emoções.  

 Você sofreu uma ofensa específica, e daí? Fica pensando no que foi feito, no que 

aconteceu, em como deve retribuir, etc. 

 É possível que o outro nem saiba que fez algo que disparou a nossa mágoa, ou nem 

dê bola para o que fez, mesmo que intencionalmente. Ele está passeando, comendo, 

curtindo, etc. 

 E você está pensando, sofrendo, remoendo, curtindo, planejando a vingança. 

 Com tanto desgaste se chega à depressão, com tanta mágoa se torna amargo nos 

relacionamentos, com tanta algema perde-se a liberdade. 

Que saúde emocional se pode ter com o coração ressentido? Não são poucos os que vão 

parar em consultórios psiquiátricos e de psicólogos por causa de entreveros com o pai, ou por causa 

de atitudes da mãe. 
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Não é possível se manter uma mágoa sem que haja graves implicações emocionais ou de 

humor. 

 

Problemas Espirituais: 

Já parou para pensar em quanto é capital e estratégica a questão de perdão ou 

ressentimento? 

“Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores.” Mt 6.12 

 

Na oração a que somos ensinados, somos ensinados a buscar o perdão de Deus para nós, 

com base no perdão que concedemos. 

Essa mesma verdade é enfatizada por Jesus com muita clareza: 

“Então o senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. 33 
Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? 34 Irado, seu senhor entregou-o 
aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. 35 Assim também lhes fará meu Pai celestial, se cada um 
de vocês não perdoar de coração a seu irmão.” Mt 18.32 
 

Impossível manter uma mágoa sem que haja consequências espirituais importantes. 

Em muitos aspectos, o ditado é verdadeiro: Mágoa é tomar um copo de veneno e esperar 

que o outro morra.  

“não pagando mal por mal ou injúria por injúria; antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes 
chamados, a fim de receberdes bênção por herança.” 1Pd3.9 

 

Bendizendo 

Não retribuindo  

 

Ação 2 – Bendizendo  

“não pagando mal por mal ou injúria por injúria; antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo 
fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança.” 1Pd3.9 

 

 

Bendizendo 

Não retribuindo  

 

Fomos chamados por Deus para isso: bendizer, proferir palavras que soam como bênção, 

abençoar, pedir a Deus que abençoe. Não é nossa prerrogativa a justiça sobre a vida do outro. 

O propósito de Deus não pode ser bloqueado por quem é contrário ao seu caminho. Imagine 

que você está numa guerra e o seu inimigo quer mata-lo, e você decide romper com seu comandante 

e agir conforme você acha que deve. Uma das primeiras lições no exército é que você tem que fazer 

conforme é ordenado.  

Significa que somos diferentes, e que não podemos nos moldar pelo mundo.  
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“Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: Minha é a vingança; eu 
retribuirei, diz o Senhor. 20 Pelo contrário: Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer; se tiver sede, dê-lhe 
de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. 21 Não se deixem vencer pelo mal, 
mas vençam o mal com o bem.” Rm 12.19 

 

Em termos práticos, o que é isso? 

 Rogar pela bênção de Deus em sua vida, orar pelo ofensor é o melhor antídoto 

contra a mágoa que destrói.  

 Atender o ofensor/inimigo em sua necessidade. Como fazer isso? Por que fazer isso 

com ele? Não merece! Claro que não. Ele não é o teu parâmetro, mas o Senhor, que 

também quer o teu bem. 

 Promover arrependimento no ofensor é nosso dever. 

“Pelo contrário: Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer; se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você 
amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele.” Rm 12.20 

 

Aquilo que fizer com ele é a oportunidade de levá-lo ao arrependimento. 

Cumprir com o propósito de Deus 

  

Conclusão: Prêmio eterno 

Ao nos chamar, Ele tem um propósito de tornar-nos semelhantes a Ele: 

 Trabalhar nosso caráter 

 Ser bênção para outro 

 Como essas coisas são viáveis?  

Bendizendo 

Não retribuindo 

Mesmo 

pensamento 

Compassivos Fraternal Misericordiosos Humildes 

 

“não pagando mal por mal ou injúria por injúria; antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes 
chamados, a fim de receberdes bênção por herança.”1Pd3.9 

 

O que ganhamos com isso? 

 Não nos deixamos envenenar pelo ressentimento; 

 Não nos comprometemos com os males que afetam o magoado; 

 Mais do que isso, temos uma promessa de na nossa herança celestial. 

Difere da graça da salvação que é imerecida. Proporcional à nossa fidelidade. O bem que faz, 

tem implicações generosas da parte de Deus. 

Prática: 

 Reconheça as mágoas; 
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 Reconheça que o Deus soberano deixou você passar por isso e tem um propósito 

para você; 

 Reconheça que guardar a mágoa é desobedecer a Deus; 

Faça sua lista: 

 Ore por essas pessoas. 

 Que bem pode fazer para que demonstre o amor de Deus. 

 Se comprometa a não falar, jogar na cara ou curtir. 

 Confie que Deus tirará o sentimento ruim. 

 

 
Perguntas de Aprofundamento: 

1. Temos a tendência de retribuir algo a aqueles que nós magoaram. Onde nasce isso? 

2. Compartilhe com o grupo alguma situação que a retribuição do mal pelo mal 

“parecia” algo justo aos seus olhos? 

3. A vingança causa problemas físicos, emocionais e espirituais? Qual destes você já 

passou? 

4. Bendizer ou abençoar? Essa é uma pratica em sua vida? 

5. Quais são os benefícios de abençoar as pessoas não desejar o mal? Aliste o bem que 

faz para você e para os outros? 

6. Hoje em que fase você está? Abençoando ou retribuindo? 

7. Qual atitude pratica você irá tomar para começar a abençoas as pessoas que estão a 

sua volta? 

 

 


