
        Cura do coração ferido e,                              
  Exercício do perdão. 

   Toda  pessoa que tem uma história de vida e, nessa 
caminhada, sofre interferências desde a 
concepção,durante a infância, a adolescência até a fase 
adulta. 

 No processo de relacionamento, com as pessoas e nas 
diversas situações da vida sofre traumas, decepções, 
frustrações, desamores, rejeições, dentre outros 
problemas que causam sofrimentos.  

Por isso muitas vezes tem o coração ferido e não consegue 
perdoar.  

 



 

• Ás vezes o perdão é dificil de ser dado pela 
pessoa,pois a ferida pode ser profunda. 

• Por que Perdoar? 

• A palavra de Deus nos mostra os benefícios do Perdão: 

• Jesus mandou. Mt. 18,21-23 

• Jesus praticou Lc.23,43 

• Abre as portas para as bênçãos. Mc. 11,24-26      (ler) 

• Vitória sobre o inimigo de Deus,fechando as brechas.       

Ef. 4,26-27. 

• Eclo 28  Perdoar para receber o Perdão de Deus.     (ler) 



• A falta de perdão é um bloqueio para a 
cura do Senhor. 

• A falta de perdão é a causa de muitas 
enfermidades.  

• São as chamadas doenças psicossomáticas. 
Portanto perdoar previne doenças físicas, 
emocionais e até Espirituais. 

• Ás vezes a pessoa tem dificuldade de perdoar. 
Nesses casos é preciso renunciar às emoções 
negativas como:                                                   
(ódio, raiva, ressentimento, vingança,  magoas, 
remorso etc)  e tudo o que bloqueia o perdão. 

 



     

     

É preciso identificar as pessoas que precisamos 
perdoar,  como por exp: Deus, a si mesmo,o Pai, 
mãe, irmãos, irmã, marido,esposa  tio(a) ,  avô(a) 

parentes próximo, professores (as), padre Medico, 
coordenador, chefe, colegas de trabalho,ex 
namorado(a), etc. 

 

Temos que viver a radicalidade do evangelho. 

 

Enquanto o mundo manda nos vingarmos, e não 
perdoarmos... Jesus nos manda perdoar. 

 

 



 

Lc 6,37  a palavra diz:   perdoai e sereis perdoados. 

-  Na cruz Jesus perdoa a seus malfeitores dizendo: 

 “Eles não sabem o que estão fazendo!”  Lc. 23,24 

          Lembrando:                                                                                     
 O perdão não é um sentimento é uma decisão. 

“O amor ao próximo no sentido enunciado por Jesus,na 
Bíblia, consiste precisamente no fato de que eu amo em 
Deus e com Deus, a pessoa que não me agrada ou quem 
nem conheço sequer. Isto só é possível realizar-se a partir 
do encontro intimo com Deus. 

    - Então aprendo a ver aquela pessoa já não somente com  
os meus  olhos,mas segundo a perspectiva de Jesus. 

   O seu amigo é meu amigo”  (Enciclica Deus é Amor) –Papa bento XVI. 



• Perdoar é questão de Inteligencia. 

 

A cura acontece quase imediatamente  

• após perdoarmos e sempre que nos reconciliamos, 
porque perdoar é um dos mandamentos do Senhor:  

 

•   “Sede misericordioso como vosso Pai é 
misericordioso”. 

 

•  Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e 
não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados.                      
       Lc 6,36-37. 



 

• Jesus nos pede para perdoar ,rezar, amar e 
abençoar os inimigos. 

• Se o inimigo não quiser reconciliação, devemos 
dar o primeiro passo e assumir a missão de 
perdoá-lo mesmo assim. 

• Muitas vezes aquele que nos machucou nem 
sequer percebeu o que fez ,o mal que causou, 
talvez por ignorância ou involuntariamente . 

• Por isso Jesus diz que a única maneira de se 
libertar é perdoar. 



 

• Perdoar as pessoas que nos ofenderam é 
um ato heróico e Sublime. 

• Pela oração muitas pessoas são curadas de seus 
problemas,  emocionais, psicossomáticos, 
espirituais , causado por magoas,  ressentimento 
etc,   mas não perdoando deixam uma brecha no 
coração para a entrada do inimigo, e volta a se 
magoar e fica novamente doente. 

• É preciso perdoar também os que nos 
ofenderam. 

.  



 

• Alguns passos p/ a Oração . 

 

• Renunciar as emoções negativas. 

• Identificar quem  preciso perdoar. 

• Pedir a Jesus a cura do coração ferido. 

• Ato de vontade de perdoar. 

• Dar seu sim a Jesus intervir e curar. 

 
• N.B. É preciso que se diga o nome da pessoas que você está 

perdoando. 


