
supor que apagaremos da nossa memória o fato. 
Isso não é viável. Quando perdoamos estamos, sim, 
prometendo não trazer a tona os pecados daqueles 
a quem perdoamos. Isso tem pelo menos 3 
perspectivas diferentes da mesma promessa:
1) quem perdoa promete não mencionar a ofensa 
para a pessoa perdoada, a �m de usá-la contra ela. 
Sabe aquelas frases do tipo: "eu me lembro muito 
bem no dia tal, quando você fez aquilo..." ? Pois é, 
não deveriam jamais ser proferidas.
2) quem perdoa promete não discutir ou comentar 
a ofensa com outras pessoas. Nada de conversas do 
tipo: "veja se tem cabimento o que fulano me fez..."
3) quem perdoa promete não �car pensando na 
ofensa sofrida, mas ao invés disso, quando o fato 
vier à memória, lembrar-se de que já perdoou seu 
ofensor, "assim como Deus perdoou vocês em 
Cristo" (Ef 4.32). É a ocasião ideal para exercitar Lm 
3.21: "Quero trazer à memória o que me pode dar 
esperança."

Que esta seja uma oração constante em 
nossas devocionais: pedir ao Espírito Santo  que 
desenvolva em nós a capacidade de viver a 
promessa do perdão para com o nosso próximo.

(Baseado no livro "O Desejo de Agradar Outros", de 
Lou Priolo)

Qualquer pessoa que pretenda levar Deus à sério 
e cumprir o que determina Sua Palavra vai se deparar 
com o imperativo do perdoar, que devemos exercitar 
para com os outros da mesma maneira que Deus para 
conosco. 

Efésios 4:32: Sejam bondosos e compassivos uns 
para com os outros, perdoando-se mutuamente, 
assim como Deus perdoou vocês em Cristo.

A Bíblia também descreve o perdão de Deus:
Isaías 43:25: Eu, eu mesmo, sou o que apago as 

tuas transgressões por amor de mim, e dos teus 
pecados não me lembro.

Jeremias 31:34: ....porque lhes perdoarei a sua 
maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus 
pecados.

É importante entender o que signi�ca "não 
lembrar". Repare que, sendo Deus onisciente, não é 
possível que isso seja apagar da memória o fato 
gerador do pecado, como que numa amnésia. Antes, 
isso quer dizer que Ele não permite que tal fato 
inter�ra no Seu relacionamento com o homem 
perdoado. Quando cremos no Evangelho de Cristo, 
reivindicamos a promessa de que Deus nunca mais 
trará a tona nossos pecados. 

Perdão é, portanto, fundamentalmente uma 
promessa. No plano horizontal, quando falamos em 
perdoarmos uns aos outros, também não devemos 
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