PERMITA QUE A SUA CURA CHEGUE
“ Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem
como o Senhor lhes perdoou.” Colossenses 3:13
Muitos de nós temos em nossas vidas alguem que fez algumas coisas loucas e que nos feriram
muito e talvez com alguem a quem também amamos muito. Em nossas mentes nós pensamos,
“ eu sei que a maneira cristā para resolver isso é perdoar, entāo eu vou perdoar, mas eu vou
fazer isso assim que essa pessoa vier e me pedir desculpas”.
O problema com isso é que, voce continua segurando a ferida. A verdade é que aquela pessoa
talvez nunca vai pedir desculpas ou retratar-se. Ela nunca vai pedir perdão, porque talvez ela
nem sabe o que fez e quando fez. Aliás , talvez, ela nem lembre que fez algo contra voce. Então
voce fica segurando algo que machuca e a pessoa que fez já ate esqueceu do cometido contra
voce, e isso esta consumindo voce por dentro.
Nunca segure uma ferida, porque isso pode gerar um ressentimento e fazer voce ficar chorando.
Ressentimento é como voce tomar veneno e querer que o outro morra. Isso não trabalha. Voce
tem que decidir que antes que isso aconteca voce vai tomar a atitude de perdoar.
Assim Jesus nos ensinou na mais extrema circunstância quando Ele estava pendurado na cruz: “
Pai, peroda-lhes , porque não sabem o que fazem” . Lucas 23:34
Então o que vamos fazer? Quando voce tem dificuldade de perdoar, voce precisa lembrar que o
presente maior de Deus e o perdão.
Lembre-se do verso acima de Colossenses 3:13. Não e uma má ideia memorizá-lo e o ter no
coração porque voce vai ter muitas chances de utilizá-lo, aplicando-o.
A frase “ suportem-se uns aos outros” no grego quer dizer que devemos dar credito, de ser
tolerante, de ir a segunda milha, de não cortar as pessoas por uma falha. Jesus disse assim: “
bem aventurados os misercordiosos porque alcançaram misericordia” Mateus 5:7.
Eu quero as bênçaos de Deus na minha e na sua vida, por isso é importante a prática do perdão
para que chegue a nossa cura.
Que o Senhor nos abencoe porque Ele já nos perdoou.
Forte abraço
Pr. Aloisio

