“Se perdoardes alguma coisa a alguém,
também eu perdôo; e aquilo que perdoei, se é
que havia alguma falta a ser perdoada, perdoei
na presença de Cristo, por amor a vós, a fim de
que Satanás não tivesse qualquer vantagem
sobre nós, pois não ignoramos as suas
artimanhas." 2 Coríntios 2:10-11

PREFÁCIO
Fiquei por um tempo diante do computador sem saber como escrever esse prefácio.
Queria que fosse uma “fala” que o despertasse para as sutilezas do nosso adversário, que vem
somente para matar, roubar e destruir a nossa vida em Deus. Foi quando veio à minha
memória o relato de uma jovem, linda, que conheci há uns anos.
Naquela tarde, sentada no sofá do consultório, em meio às lágrimas, com a voz
embargada pelas lembranças dolorosas, ela dizia: “...chovia muito naquela noite, e os
relâmpagos cortavam a escuridão. Fui dormir mais cedo, embalada pelo som dos trovões.
Acordei com alguém tapando a minha boca, segurando-me forte e que sussurrava ao meu
ouvido: “Se gritar, mato você, fique quieta”. O quarto estava escuro, fiquei em pânico. Pela
fresta da veneziana, uma luz fraca, vinda do poste da rua, iluminava os olhos do meu
agressor. O barulho da chuva permanecia.
O meu quarto ficava na parte superior da casa. Fiquei petrificada. E o que eu jamais
havia imaginado, aconteceu: fui violentada! Eu tinha 15 anos e nunca havia namorado
antes. Não sei por quanto tempo fiquei deitada, depois que ele foi embora. Quando entrei
no quarto dos meus pais, não conseguia falar. Sentia-me humilhada, suja. Queria dormir e
não acordar. Foi um pesadelo.
Tudo mudara. Tinha medo de que alguém descobrisse. Dias, semanas, meses foram
deixando para trás aquela noite. Quando o tempo ameaçava chover, não conseguia ficar
sozinha; precisava dormir no quarto com os meus pais. Fui morar fora. Iniciei uma
faculdade que ficava longe da segurança dos meus pais, numa outra cidade. E, na
república, comecei a ter problemas, pois bastava o tempo mudar para chuva que o medo
entrava e era mais forte do que eu: enlouquecia de pânico e não conseguia ficar sozinha.
Todos os rapazes que tentavam se aproximar eu automaticamente os rejeitava, bastava
que tocassem em mim. As sessões de terapia não conseguiam tirar o medo do meu
coração. Mas um dia, conheci Jesus e nasci de novo. Descobri que o perdão é uma marca
dos membros da família de Deus. E diante da cruz de Cristo, fiz uma oração para o meu
agressor, perdoando-lhe e de todo o meu coração, eu o abençoei. Nunca me senti tão livre!
Havia compreendido a condição que Jesus conquistara para mim: Filha de Deus! Nele, as
coisas velhas haviam ficado para trás e tudo se fez novo em mim”.
Ainda posso vê-la sentada à minha frente, com os olhos azuis da cor do céu,
molhados de lágrimas, mas em paz! Ela descobriu a força que o perdão possui para
derrubar fortalezas, que, aos nossos olhos, são inabaláveis.
Hoje ela é casada, mãe de filhos. O que veio para aprisioná-la num lugar árido, Deus
transformou num manancial a jorrar para a eternidade. Deus sempre nos surpreende
quando corremos para Ele. Quero, por meio desse relato, empurrá-lo(a) para os Braços do
nosso Pai Celestial, a fim de que você possa experimentar da Sua cura, do Seu bálsamo
sarador.
Descubra que a armadilha de Satanás não tem poder diante das nossas escolhas, ao
andarmos em amor e perdão, durante a nossa jornada por esse mundo.
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Eu quero abordar um assunto, a meu ver, uma das armadilhas mais eficientes de Satanás,
que é a ofensa.
Lemos em Provérbios 18: 19: “É muito mais difícil reaver a amizade de um irmão ofendido
que conquistar uma cidade fortificada; e as discussões são como as grandes portas
trancadas de um castelo”.
Defino a ofensa como uma isca diabólica, que nos leva para uma prisão fortificada,
colocando em sentença de morte, quem por ela é atraído e trancafiado.
Quando comemos essa isca, imediatamente o mal se instala em nossas emoções, e um
veneno sutil começa a ser liberado por todas as áreas da nossa vida. É uma armadilha
terrível, que mata lentamente!
Uma pequena desavença, quando não resolvida entre duas pessoas, traz consequências
sérias, pois cria raízes profundas, que encontram o seu sustento em fortalezas como o
orgulho e a soberba da vida. E a inimizade se instalando no coração do homem, produzirá
ao longo do tempo, se não extirpada, frutos de ódio e vingança.
Isso é muito sério, para aquele que é nascido de Deus, pois em Cristo Jesus, temos toda a
condição de vencer esse terrível mal, por meio da prática do bem.
Romanos 12:14-21, contém conselhos bem práticos: ”Abençoai os que vos perseguem;
abençoai, e não amaldiçoeis (...) Vivei em concórdia entre vós. Não sejais arrogantes, mas
adotai um comportamento humilde para com todos. Não sejais sábios aos vossos próprios
olhos. A ninguém devolvei mal por mal. Procurai proceder corretamente diante de todas as
pessoas.Empreendei todos os esforços para viver em paz com todos. Amados, jamais
procurar vingar-vos a vós mesmos, mas entregai a ira a Deus, pois está escrito: “Minha é a
vingança! Eu retribuirei”, declarou o Senhor. Ao contrário: “Se o teu inimigo tiver fome,
dá-lhe de comer; se tiver sede, dá-lhe de beber; porquanto agindo assim amontoarás
brasas vivas sobre a cabeça dele. Jamais te entregues ao mal como vencido, mas vence o
mal com ( a prática) do bem!”.
Você que é filho(a) de Deus, necessita entender que precisa lutar contra as ofensas e essa
luta começa na sua mente, quando você faz a escolha de seguir o conselho de um homem
sábio chamado Salomão: “Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque
dele procedem as fontes da vida”. (Provérbios 4:23)
Aprenda a guardar o seu coração. Um coração amargurado é fonte de morte e não de vida.
Quando somos afrontados por meio de traições, decepções, mentiras, ingratidões, temos
que, nesses momentos, exercitar a nossa fé na Palavra de Deus, procedendo como ela nos
orienta: não pagando o mal com o mal, mas perdoando!

Talvez você esteja pensando: Como faço para não ficar ressentido?
Jesus disse para perdoarmos quem nos ofende setenta vezes sete. O que significa: sempre!
Para termos um coração livre de sentimentos ruins, devemos buscar preencher o nosso
coração com a Palavra de Deus, pois a boca fala o de que está cheio o coração.
Comece a examinar o seu coração por meio da Palavra de Deus. Seja muito sincero e veja
se realmente não existem em seu interior ressentimentos por alguém. Não adianta manter
uma aparência de que perdoou, somente de fala, pois Deus tudo vê. Ele vê por dentro. O
seu coração precisa verdadeiramente estar naquele lugar chamado “perdão”.
A maioria das pessoas se “sentem bem” quando afirmam que não guardam ofensas, e que
desejam tudo de bom para aquele que lhe causou transtornos, mas terminam a conversa
afirmando que não desejam mais conviver com ele. Não suportam estar no mesmo lugar
em que ele esteja. Isso não é perdão, é enganar-se a si mesmo.
A fala que não procede de um coração verdadeiramente livre se torna vazia, e não irá
produzir os frutos esperados.
Em Mateus 18, lemos a parábola do credor incompassivo. Nessa passagem bíblica, Jesus
nos relata que quando nos recusamos a perdoar da maneira como também fomos
perdoados pelo nosso Pai Celestial, abrimos a condição para sermos açoitados pelos
verdugos (simbolizam demônios), que estarão atuando por meio da falta financeira, das
enfermidades, dos relaciona-mentos familiares e profissionais.
Se olharmos para a situação, para os sentimentos oriundos dela, nós nos recusaremos a
perdoar. Ficaremos aprisionados em nossa “justiça própria”.
Veja que armadilha Satanás prepara para o homem; uma isca que, se você não se
posicionar na Verdade, guardando o seu coração dessa investida diabólica, irá comer a
isca lançada e isso será morte para você, pois há uma consequência terrível quando
guardarmos ofensas.
O incrível é que todos os dias sempre aparecerão pessoas para aborrecer a nossa carne,
discordando de nós, resistindo-nos; enfim, precisamos saber que a partir do novo
nascimento, não somos mais a nossa carne; não somos mais filhos de uma natureza
adâmica e sim, filhos de Deus.
Entenda que se você já é nascido de Deus, você se tornou como Ele é. Portanto como Ele
perdoa, perdoamos também! Existe uma força sobrenatural que opera nos filhos de Deus,
a força do Amor!
Eu sei que a ofensa é algo muito dolorido, porque na grande maioria das vezes, ela virá de
pessoas que consideramos amigas e amamos muito. O diabo sempre usará as fraquezas
do caráter dessas pessoas que jamais pensaríamos, iriam nos trair, ofender, magoar,
trapacear ou nos causar algum tipo de dano.
O diabo sabe como usar contra nós as fraquezas daqueles a quem respeitamos, amamos e
admiramos, como também sabe como tirar proveito das nossas próprias fraquezas.
Quando deixamos que a ofensa entre em nosso coração e faça morada, iniciamos uma

jornada cujo final é morte, se não retrocedermos dela.
Quem estará morrendo não será o outro, mas quem guardou a ofensa; será esse o
verdadeiro prejudicado.
Você tem que deixar a ofensa sair de você. Precisa lutar contra ela. Eu quero lhe mostrar
como fazer para se livrar dela, no decorrer das páginas desse livro.
Em Eclesiastes 10:2, lemos: “O coração do sábio o inclina para a direita, (um coração de
um homem sábio se inclina para a obediência) mas o coração do tolo o inclina para a
esquerda.”
Aquele que não quer obedecer a Deus, sempre irá escolher o oposto da Verdade.
Quando você saiu do caminho da morte, aceitando a Cristo como seu único Salvador, você
saiu da morte para a vida, assim, você não é mais criatura, passou a ser filho(a) de Deus.
João 1: 12-13 diz: “ A todos quantos O receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos
de Deus, ou seja, aos que creem no seu Nome (Jesus); os quais não nasceram do sangue,
nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus”.
Desejo que você compreenda o valor que a sua vida tem para Deus. O preço que Ele pagou
a fim de que a humanidade tivesse a escolha de ir para o Céu ou para o Inferno, foi muito
alto: a morte de Jesus na Cruz!
A Cruz de Cristo foi um divisor no mundo espiritual e na Terra. Antes da morte de Jesus na
Cruz, o mundo inteiro vivia a mercê do pecado, por causa da transgressão de Adão. Foi por
meio da desobediência dele que o pecado e a morte tiveram acesso a este mundo, mas
Deus providenciou uma saída para a humanidade: Jesus!
Na Antiga Aliança os pecados que o homem cometia podiam somente ser cobertos pelo
sangue de animais, pois sem derramamento de sangue não há remissão de pecado, como
está escrito em Hebreus 9:22: “De fato, conforme a Lei, quase todas as coisas são
purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não pode haver absolvição!
Todos os homens da Velha Aliança estavam espiritualmente mortos, não eram
regenerados. A lei de Moisés dava aos israelitas uma solução temporária para o problema
do pecado.
Vemos a multiforme sabedoria de Deus no fato de que os sacrifícios dos animais davam
aos israelitas uma segurança do perdão de Deus e, ao mesmo tempo, ensinava-lhes sobre a
necessidade de um sacrifício ainda maior. Somente o sangue de Jesus é vida e tem poder
para remover o pecado do homem.
Quando Jesus veio à Terra, morreu e ressuscitou, o homem passou a ter a condição de ser
uma NOVA CRIATURA por meio da ressurreição de Jesus Cristo.
Quando o apóstolo Paulo falou em Romanos 3: 10, que não há um justo sequer, ele estava
dizendo que nenhuma pessoa antes da Cruz de Jesus, tinha a condição de ter uma NOVA
NATUREZA, livre do pecado.

A partir do momento em que alguém nasce de novo, passa a ter toda a condição para
perdoar como Deus, o seu Pai Celestial, perdoa. Assim, como Jesus perdoou os seus
opressores e os que O condenavam, também podemos perdoar.
E quando se entende o poder do perdão no mundo espiritual e físico, o grande benefício
que traz para a vida de quem perdoa, fica mais fácil liberá-lo.
Na Carta aos Romanos, o apóstolo Paulo explica que, pelo fato de o pecado fazer parte da
natureza não regenerada, Deus precisava fazer algo para expor essa natureza para o
homem. Então Ele deu a Lei para ser como um professor que vai apontando ao homem não
regenerado os seus pecados, fazendo-o entender que ele precisa de um Salvador, o Senhor
Jesus Cristo!
A Lei dizia: “Não mate, não minta, não cobice, não roube...” E assim os homens
descobriram que não podiam seguir tais mandamentos de Deus, por causa da natureza
pecadora que tinham.
Eu estou explicando essas coisas, para que você entenda, o homem espiritual-mente
morto acaba sendo forçado pela sua natureza pecadora a seguir a carne, com os seus
desejos e rebeldias, ao invés de seguir os mandamentos de Deus.
Em Romanos 8:1, nós lemos: “Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão
em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o espírito”.
Graças a Deus que Jesus foi enviado à Terra para sofrer a condenação de morte em nosso
lugar, tornando-se o nosso substituto. Por isso, quando O aceitamos como sendo o nosso
Salvador, Ele nos livra desse pecado de morte, que herdamos de Adão.
Assim, o pecado perde o seu poder de nos condenar e nos forçar a fazermos o que não
queremos. A carne perde o seu poder de nos forçar a pecar: se não o quisermos. Afinal, a
morte e a ressurreição de Jesus nos fizeram livres.
Somente aquele que nasceu de novo pode praticar o real perdão de Deus em sua vida, pois
ele vive na liberdade que Cristo lhe conquistou. Ele tem força em seu espírito regenerado
para resistir à ofensa, pois a sua carne não terá mais domínio sobre ele.
O homem regenerado, nascido de Deus, pode até tentar desculpar-se, dizendo que “a
tentação foi maior do que a vontade dele”; pode dizer até que a culpa é do diabo, que o
forçou a pecar. Mas essas desculpas não significam mais nada para Deus. Precisamos ser
responsáveis por nossos atos e andar na prática da Verdade de Deus, que diz que Jesus
nos libertou do pecado.
Quero ajudá-lo a declarar em alto e bom som: “Nem a carne, nem o mundo, nem o diabo
podem me forçar a fazer o que não quero, pois sou nascido de Deus, por meio de Jesus
Cristo!”.
Precisa ficar bem claro para você, o fato de que antes de Jesus morrer na cruz, por mais
que os homens tentassem não pecar, eles eram incapazes de se livrarem sozinhos do
pecado, pois não havia neles a condição para tal. Foi por causa disso que Jesus teve que
vir, que Deus teve de envia-LO à Terra e fez o que era impossível ao homem fazer: livrounos do pecado!

Assim que um homem nasce de novo, Deus o livra completamente do pecado. Ele fica livre
da natureza pecadora que o prendia e pode, por meio de sua nova natureza, superar os
desejos da carne.
O homem nascido de Deus não é mais obrigado a viver de maneira ímpia. Deus deseja que
você entenda, Ele já proveu tudo para que a humanidade ande livre. O propósito do
Evangelho de Jesus, as boas novas que Ele veio anunciar, é que SOMENTE por meio Dele
somos libertos do pecado e passamos, assim, a ter, a nova natureza, que nos faz filhos(as)
de Deus!
Portanto o objetivo do “novo nascimento” é nos livrar de nossa natureza pecaminosa, para
que possamos conhecer o que nos foi dado gratuitamente por nosso Deus Pai, como está
escrito em 1 Coríntios 2:12: “Ora, nós não temos recebido o espírito do mundo, e sim o
Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado
gratuitamente”.
Então, a primeira maravilha que a nova natureza realiza em nós é iluminar a nossa
consciência para o fato de que fomos libertos do pecado. Fantástico!
Um momento inesquecível em minha caminhada cristã foi quando Deus levou-me a ser
responsável pelas áreas da minha vida que eu vinha tentando justificar. A nova natureza
em mim fez-me reconhecer as trevas da minha vida, para que eu pudesse arrepender-me e
assim receber o perdão do meu Pai Celestial, pois sem arrependimento não há remissão
de pecado. Entendi que somente o sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, podia purificarme de toda a impiedade.
O Espírito Santo levou-me a compreender que enquanto eu tirava tempo para orar em
línguas, meditar na Palavra de Deus, adorá-LO, louva-LO e jejuar, Ele podia substituir as
áreas de fraqueza da minha vida com a Sua força e poder, no meu “novo homem interior”.
São essas práticas espirituais que nos ajudam a andar no amor incondicional nesse
mundo, que nos ajudam a crescer em fé!
Você precisa ser responsável pelas suas escolhas. Escolha andar na luz da Verdade. Deus
sempre deseja nos edificar, para que os frutos da justiça se manifestem em nós.
Precisamos deixar as mentiras e desculpas e nos firmarmos naquilo em quem somos por
meio de Jesus Cristo: Filhos(as) do Deus Altíssimo!
Se ainda existem áreas de sua vida que precisam ser mudadas, não se sinta condenado.
Saiba que alcançar a verdade de quem somos em Cristo é um processo de aprendizado, no
qual vamos deixando o velho homem para trás e vamos nos firmando no novo homem que
passamos a ser, por causa do novo nascimento.
É por isso que a ofensa é uma armadilha para aquele que é nascido de Deus, pois ela viola
diretamente a Graça Salvadora que recebemos do nosso Pai Celestial.
Quando não perdoamos, estamos nos colocando acima de Deus, que mesmo quando
estávamos mortos em nossos delitos e pecados, estendeu-nos a Sua mão de Misericórdia e
Perdão, para nos livrar do pecado da morte eterna.
Satanás é o nosso adversário! Ele fica por trás daqueles pensamentos que se instalam na

mente daquele que se encontra ofendido, trazendo imagens e falas que reforçam a sua
decisão em permanecer ofendido e de não perdoar o outro.
Se por um instante ele pensa em perdoar a sua mente, começa a trazer lembranças
desagradáveis, reforçando a sua vontade de não perdoar, de guardar aquela ofensa e a
estratégia maligna é fazê-lo permanecer com raiva.
A sua carne começa a argumentar: “eu estou certo, eu não vou voltar atrás, eu não vou
perdoar”.
De onde procedem esses pensamentos? Da nossa nova natureza é que não é, pois Deus,
nosso Pai, perdoa e se Ele perdoa temos toda a condição também de perdoar.
Não permita que a sua mente fique repleta de lembranças que encorajem sentimentos de
ódio contra quem lhe fez mal. Por quê? Porque quando você começa a pensar em uma
pessoa que o chateou, você começa a ficar encharcado de raiva e esse sentimento é um
veneno que vai entrando em você, trazendo à sua memória toda uma história que o ajudará
a fundamentar aquele sentimento carnal, se tornando, assim, imenso obstáculo para que
o perdão não seja liberado.
Deus enviou Cristo para ser machucado em nosso lugar. Portanto, nesse exato momento,
entenda que Nele há toda a condição necessária para que você se torne livre desse
tormento, podendo dessa maneira, olhar para o outro e não encontrar mais nada em seu
coração de ofensa, de mágoa e de ressentimento.
O diabo trabalha o tempo todo para nos matar, roubar e destruir. Ele aproveita as nossas
fraquezas para criar fortalezas em nós.
Estamos diante da eternidade e necessitamos construir a nossa vida sobre os
fundamentos da Verdade.
Olha o que está escrito em Efésios 4: 17-32: “...não mais viveis como os gentios, que vivem
na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão com o entendimento mergulhado nas
trevas e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, devido ao
embruteci-mento do seu coração (...) Quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a
vos despirdes do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serdes
renovados no vosso modo de raciocinar e vos revestistes do novo homem, criado para ser
semelhante a Deus em justiça, e em santidade provenientes da Verdade (...) Não saia da
vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que seja útil para a
edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que a ouvem
(...) Toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminados do meio de vós, bem
como toda a maldade! Pelo contrário, sede bondosos e compassivos uns para com os
outros, perdoando uns aos outros, da mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo”.
Sempre existirá a Verdade de Deus disponível para todo aquele que assim o desejar.
Sempre haverá o Conselho de Deus para que você não permaneça em trevas, na ignorância
dos seus próprios pensamentos naturais.
Se você confiar Nele, se você entender que Deus o ama; que Ele nunca fará alguma coisa
para o machucar; se atentar para o conselho Dele e obedecê-Lhe, você sempre vencerá.

Mas, para conhecê-LO, precisamos dar do nosso tempo a Ele. E isso requer determinação
para descobrir o coração Dele aberto para quem o buscar profundamente.
Descobri que a intimidade com Deus traz refrigério para a alma abatida.
Quer saber quando um relaciona-mento conjugal não está indo muito bem? É quando o
casal não aguentam ficar sozinhos usufruindo um da companhia do outro, sendo
necessário ter sempre alguém junto; não há mais intimidade no olhar, no toque, não há
mais diálogo, eles não têm mais assuntos a serem compartilhados.
Você precisa ficar sozinho com Cristo. Você precisa ficar sozinho com Deus. A sua carne
adâmica não deseja tal proximidade, mas se faz necessário, pois você precisa descobrir
que Deus é Amor.
Em Romanos 12:1 está escrito: “Rogo-vos pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que
apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o
vosso culto racional.”
Você tem que pegar a sua carne que não quer ir adorar a Deus e falar: “Nós vamos para
aquele quarto e vamos passar tempo orando, vamos passar tempo adorando a Deus e
louvando ao Senhor”.
A sua carne terá um ataque, esperneará, mas você precisa entrar naquele quarto, se deseja
ter vida de vitória. Se realmente você quer passar por todas as aflições do mundo como
vencedor, precisará conhecer a Deus, porque somente Dele virá provisão para todas as
áreas de sua vida.
Eu estou buscando alertá-lo sobre essa armadilha perigosa, usada por Satanás contra
nós, que é ficarmos ofendidos e nos recusar a perdoar; arma poderosa que ele usa, para
nos deter, para destruir a nossa comunhão com Deus.
Paulo diz em Romanos 12:2: “E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos
pela renovação da vossa mente...”
Quando olhamos para as nações do mundo, vemos muitas adorando deuses estranhos,
praticando coisas abomináveis a Deus. Já parou para pensar como foi que Satanás
conseguiu aprisionar uma nação inteira fazendo-a reverenciar um animal como se fosse
Deus? Como é que ele consegue fazer com que alguém acredite que uma planta ou uma
pedra tem poder para livrar do mal? Como ele consegue fazer isso? Como ele conseguiu
fazer uma nação inteirinha se dobrar diante de um animal? Como ele consegue? É agindo
com enganos na mente das pessoas que ele consegue aprisioná-las.
Olha o que está escrito em 1 Timóteo 4:1-2: “Ora, o Espírito afirma expressamente que,
nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos engana-dores e
a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a
própria consciência”.
Você já ouviu alguém contar que quando um elefante está sendo domesticado, uma de suas
pernas é amarrada, e ele fica sujeito a um espaço limitado por uma corrente, para se
locomover? O animalzinho cresce sendo aprisionado por essa corrente. Os anos se
passam, olhamos para aquele enorme elefante, sabemos que ele tem força para escapar

dali, pois é só uma frágil corrente diante da força que ele possui, mas ele desconhece isso.
Por anos ele foi condicionado a pensar que poderia ir somente até o limite da corrente. Ele
não avança porque a mente foi treinada a não avançar.
O diabo controla homens e mulheres, fazendo-os pensar errado, pois como o homem
pensa, assim ele é.
Sutilmente o diabo vai formando uma rede de pensamentos, fazendo com que os homens
acreditem na mentira, como se ela fosse a Verdade de Deus para elas, entende?
Assim, ele consegue impedir que pessoas perdoem outras pessoas, por meio de mentiras,
emoções originadas de fortalezas, sofismas, que por anos são alimentadas por meio da
vontade da carne do homem.
Bem a propósito, cabe aqui a seguinte ilustração: Certa ocasião, eu li uma reportagem
sobre uma cidade do Nordeste, que estava ficando sem moradores, devido a uma rixa
antiga entre duas famílias locais, numerosas, que formavam a maioria da população. Há
décadas vinham matando-se. E esse ódio ia passando de pai para filho. E quem fosse
amigo de uma delas se tornava inimigo da outra. Então eles se digladiavam entre si, se
matavam.
Vingança, ódio, falta de misericórdia, falta de perdão isso não é mais para aquele que tem
uma nova natureza. Ele já foi liberto de tudo isso por meio de Jesus. Ele permanecerá
nessa cadeia de trevas se quiser.
Muitas pessoas se orgulham de guardar ódio e ressentimento, contra outros, como se isso
fosse um troféu. Elas desconhecem a Verdade, não sabem que isso é um veneno, que mata
silenciosamente e nem percebem o lugar de morte em que foram colocadas.
Continuando, Romanos 12:2, diz: “E não vos conformeis a este mundo, mas transformaivos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, e
perfeita vontade de Deus.”
Deus tem um plano perfeito para você!
Eu quero que você enfrente este sentimento de ofensa que está dentro de você. Eu quero
que você encare este sentimento mentiroso, dizendo para ele que existe uma Verdade
segundo a qual você pode perdoar porque você é filho de Deus, e a sua nova natureza o
capacita a liberar perdão.
É direito seu andar nessa Verdade de filho de Deus, e assim, você irá perceber o quão livre
você ficará. Então, coisas grandiosas começarão a alcançá-lo, vindas da parte de Deus,
pois você passou a andar na obediência da sua nova natureza, que é Amor.
Mesmo que a pessoa usada pelo diabo para feri-lo tenha sido o seu pai, a sua mãe, seu
marido, sua esposa, seu melhor amigo, amiga, não importa, seja livre dessa ofensa, pois
quem está no prejuízo é você, por estar alimentando um sentimento contrário à vontade de
Deus para a sua vida.
Em nossa família, na família de Deus, nós perdoamos como nosso Pai Celestial perdoa;
nós andamos enriquecidos Nele, fortalecidos Nele, salvos Nele, abençoados Nele. Sem

doença, sem enfermidades, de modo que em nossa casa ninguém é doente; porque os
nossos pecados foram perdoados.
Você diz: “Rita, a enfermidade chegou na minha casa, e no entanto eu sou nascido de
Deus”.
Chegou, mas está ilegal; lute contra ela confessando quem você é. Confesse a Verdade e a
Verdade derrotará a mentira.
É impossível você praticar essa Palavra e dar errado, é impossível!
“Rogo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que sejais unânimes no falar,
e que não haja dissensões entre vós; antes sejais unidos no mesmo pensamento e no
mesmo parecer.” I Corintios 1:10
Segundo o versículo acima, como vamos todos pensar da mesma maneira? Ter as mesmas
respostas para todas as questões? Nessa Carta aos Coríntios Paulo explica como.
Essa é a carta em que ele mais gastou tempo falando da importância do dom espiritual de
falar novas línguas; ele gastou um capitulo inteirinho para dizer a você e a mim, que vale a
pena passar tempo orando no Espírito Santo.
Só há um jeito de pensarmos de maneira igual ao nosso Pai Celestial: É passarmos tempo
orando no Espírito Santo, falando novas línguas para a nossa edificação pessoal e
meditando em Sua Palavra. Se você deseja que o seu futuro seja mudado, atente para a
importância de passar tempo orando em línguas, como o apóstolo Paulo disse em 1
Coríntios 14:18: “Dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos
vós”.
Você que é nascido de Deus, tem o direito de falar novas línguas, para que o seu futuro seja
mudado, pois você já saiu da morte para a vida.
Quem crê em Jesus falará novas línguas, como está escrito em Marcos 16: 17.
As fortalezas que estão dentro de você, irão ter que ceder, porque se você permanecer
orando no Espírito Santo todos os dias, será impossível continuar do mesmo jeito,
dominado por sentimentos de ódio, vingança, e todo tipo de fraqueza da carne.
Não há ofensa, não há sentimento carnal que poderá segurá-lo, se você se entregar ao
Espírito Santo para que Ele ore por você.
Renove a sua mente com a Palavra de Deus. Não perca mais tempo tentando fazer o que
Deus já fez por você, por meio da cruz de Jesus.
Arrancar coisas que estão dentro do seu coração, só Ele pode, só Deus consegue.
Você quer ser bem sucedido em tudo o que fizer? Tenho uma ótima receita: Passe tempo
com Ele.
“Pois a respeito de vós, irmãos meus, fui informado pelos da família de Cloé que há
contendas entre vós.” (1 Coríntios 1:11)

Saia de contendas. Há pessoas cuja carne é treinada na contenda, e cuja alma vive em
contenda o tempo todo.
Olha o versículo 12: “Quero dizer com isto, que cada um de vós diz: Eu sou de Paulo; ou,
Eu de Apolo; ou Eu sou de Cefas; ou, Eu de Cristo. Será que Cristo está dividido? Foi
Paulo crucificado por amor de vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo?”. (1
Corintios 1:12-13)
O que ele está dizendo aqui? Ele nos exorta a sairmos desse lugar carnal de partidarismo e
a olharmos para Deus, que é quem dá o crescimento.
Todos nós precisamos ser instruídos pelo mesmo professor chamado Espírito Santo, a
quem Jesus chamou de o Espírito da Verdade.
E descobriremos que o poder não está na Rita, que o poder não está em outro pregador
qualquer, mas na Pessoa do Espírito Santo, que habita dentro do espírito de todo aquele
que nasceu de Deus!
Acaso o Corpo de Cristo está dividido? Não! Somos um só Corpo com Ele. A carne de
Jesus foi dilacerada para que nós pudéssemos andar unidos em perdão, em amor, uns
com os outros. O sangue do Cordeiro Santo foi vertido na cruz, a nova aliança, para que
fossemos reconciliados com o Pai Celestial. Esta é a Verdade.
“Porquanto ainda sois carnais; pois, havendo entre vós inveja e contendas, não sois
porventura carnais, e não estais andando segundo os homens?” (1 Corintios 3:3)
Ciúmes, contendas, sentimento assim, quando estão operando no nosso corpo, fazem-nos
sermos carnais, por isso temos que nos exercitar na pratica do bem. Temos que entender
que a nossa carne é partidarista. Que ela gosta de contender, gosta de criticar, gosta de
mandar, de dominar. É a carne adâmica!
Olha o versículo 4: “Porque, dizendo um: Eu sou de Paulo; e outro: Eu de Apolo; não sois
apenas homens?” (1 Coríntios 3:4)
Partidarismo traz confusão no meio da igreja, no meio dos irmãos, traz discórdia, briga,
ofensa, e machuca. Esse fermento é maligno. Temos que combater isso com a prática da
Verdade, para o nosso próprio benefício, guardando o nosso coração de tais sentimentos.
O diabo passa anos construindo pensamentos contrários à Verdade de Deus em nós, que
se transformam em fortalezas. Olhe o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 10:3-6:
“Porquanto, embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões deste
mundo. Pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para
destruir fortalezas! Destruímos vãs filosofias e a arrogância que tentam levar as pessoas
para longe do conhecimento de Deus, e dominamos todo o pensamento carnal, para tornálo obediente a Cristo”.
Aprenda a lutar contra tais pensamentos que o estão impedindo de obedecer a Deus.
Como? Por meio da prática da oração em línguas, adoração a Deus, meditação da Palavra,
confessando quem você é em Cristo, naquele lugar secreto, onde você passa tempo com o
seu Pai Celestial.

A Primeira Carta de João é uma carta maravilhosa para meditarmos, quando estamos
sendo assediados por pensamentos contrários a Verdade de Deus, principalmente
quando estamos inclinados a permanecer na ofensa.
Em 1 Joaõ 2:9-11 está escrito: “Aquela pessoa que diz estar na luz, mas odeia a seu irmão,
continua a vagar sob trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não existe
motivo de tropeço. No entanto, quem odeia seu irmão está nas trevas e vaga pela
escuridão, não sabe para onde caminha, pois as trevas lhe turvaram a visão”.
Se em seu coração você está buscando o mal do outro, isso não é mais para você, nascido
de Deus. Isso é carnal, portanto não deixe o diabo usar esse tipo de armadilha para
destruir amizades valorosas, casamentos, destruir relacionamentos preciosos. Não
permita isso.
Cada pensamento contrário ao que Deus nos orienta tem que ser levado à submissão
diante da Verdade.
Não permita que essas fortalezas, esses sofismas, os quais significam pensamentos que
procuram induzir ao erro, apresentados com aparente lógica e sentido, mas com
fundamentos contraditórios e com a intenção de enganar, permaneçam influenciando o
seu comportamento.
Deus diz: “Filha perdoe! Por que se você não perdoar será atormentada por verdugos. Eu
quero que você libere perdão minha filha, para que eu possa fazer a minha Justiça em sua
vida!”
Você pode, sim, perdoar. Porque esse fermento maligno tem que sair de você. Não importa
o que o outro tenha feito, não importa!
Entenda que este sentimento de mágoa está destruindo você; entenda que este sentimento
não está destruindo o outro, porque o outro nem sabe que você está assim, muitas vezes.
Eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil. Jesus não disse que seria fácil. Mas Ele disse: “Eu
venci o mundo, vocês também vencerão”.
Jesus venceu por você, por mim, por toda a humanidade!
A Bíblia nos exorta em Hebreus 12: 14-15, o seguinte: “Esforçai-vos para viver em paz com
todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vigiai para que
ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de mágoa venenosa brote e vos
cause confusão, contaminando muitos”.
Perdoe sempre, o perdão o faz ser livre. Queira ser livre agora e Deus estará caminhando
com você até o fim, ajudando-o a permanecer na Verdade.
Deus nos perdoou incondicional-mente, devemos escolher perdoar uns aos outros. Isso
será saúde para nós e vida abundante.
Então examine o seu coração, e se houver em você sentimentos de magoas,
ressentimentos, vamos dizer para Deus que nós não queremos mais guardar isso, por
meio dessa oração:

“Pai querido, reconheço que estou sobrecarregado de sentimentos de ressentimentos que
por anos estiveram em meu coração, por isso me perdoe, pois faço a escolha de lançar
mão dos meus direitos e perdoo a todos os que me deviam, segundo os meus valores,
segundo a minha verdade. Entrego toda esta situação em Suas mãos, tire-me com o Seu
Braço Forte desse lugar de morte, em Nome de Jesus, amém!”.
De Deus vem a recompensa para nós, que fazemos a escolha de obedecer-Lhe.
Ande nesse caminho de liberdade que Ele tem para você e a sua vida nunca mais será a
mesma. Eu lhe garanto.
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