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A misericórdia é o complemento de mansidão, porque quem não é 
misericordioso não pode ser manso e pacífico. Misericórdia consiste em 

esquecer e perdoar ofensas. Somente a alma avançada pode esquecer as 
ofensas, e estar acima dos insultos que podem ser direcionados a ele.

Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão 
misericórdia.(Mateus. 5:7)

Sermon On the Mount by w:Carl Heinrich Bloch, Danish painter, d. 1890.



886. Qual o verdadeiro 
sentido da palavra caridade, 
como a entendia Jesus?

“Benevolência para com 
todos, indulgência para 
as imperfeições dos 
outros, perdão das 
ofensas.”

O Livro dos Espíritos



 Quantas vezes devemos pagar por um erro?

 A resposta é milhares de vezes.

 Os seres humanos são os únicos animais na 
terra que pagam milhares de vezes por um 
mesmo erro.

 Toda vez que vez que nos lembramos, 
julgamos a nós mesmos mais uma vez, 
somos culpados de novo e nos punimos 
repetidamente.



 A esposa ou o marido também pode 
nos fazer lembrar de nossos erros, 
de modo que acabamos nos 
julgando e nos punindo, e 
sentindo-nos culpados novamente.

 Isso é justo?

 Cada vez que nos lembramos do 
erro, nós o culpamos e enviamos 
novamente todo o veneno 
emocional que sentimos com a 
injustiça, e então nós os fazemos 
pagar novamente pelo mesmo erro. 
Seria isto a justiça? 

 Don Miguel Ruiz 



 Reconheça que não é o 
seu trabalho - e você não 
tem o direito - de punir 
repetidamente outra 
pessoa ou a si mesmo por 
cometer um erro. Como 
ser humano, seu dever é 
apenas de perdoar, de 
amar, de curar, e é claro, 
perdoar sempre.



 Perdoar é 
libertar um 
prisioneiro e 
descobrir que o 
prisioneiro era 
você.

Desconhecido



➢Pessoas que perdoam os outros tem 
menos sensações de inquietação, 
nervosismo e desespero.

➢O perdão reduz a pressão arterial e a 
frequência cardíaca, e reduz também a 
dor crônica e sintomas de depressão, 
ansiedade ou stress.

➢Qualquer sofrimento mental ou físico que você 
sente agora sobre uma situação ou rancor vem do 
sentimento ferido agora, e não da ofensa original, 
ou da mágoa que experimentou no passado.



Emoções negativas são registradas em nossa 
memória celular. Elas permanecem arquivadas e 

afetam a nossa saúde, produzindo traumas e 
bloqueios emocionais



Saúde nutricional, 
Saúde física, emocional =PERDÃO



Aconselhamento e Psicologia 
da Saúde da Universidade de 
Stanford
www.learningtoforgive.com

PERDÃO: PRESCRIÇÃO PARA A SAÚDE E 
FELICIDADE



"A prática do perdão tem demonstrado reduzir a 

raiva, mágoa, depressão e stress, e isso leva a 

aumento dos sentimentos de esperança, paz, 

compaixão e auto-confiança.

A pratica do perdão leva a relacionamentos 

saudáveis, bem como à saúde física. Também 

influencia as nossas atitudes, e abre o coração à 

beleza, bondade e amor. "



1. Saber exatamente como você se sente sobre o que 

aconteceu e ser capaz de dizer o que não é OK sobre a 

situação. Fale com algumas pessoas de sua confiança 

sobre a sua experiência.

2. Faça um compromisso consigo mesmo de fazer o que 

puder para se sentir melhor. O perdão é para você e não 

para qualquer outra pessoa.

3. O perdão não significa, necessariamente, a 

reconciliação com a pessoa que te machucou ou ser 

conivente com a ação desta pessoa. O QUE VOCÊ QUER 

É ENCONTRAR PAZ.

4. Analise corretamente o que está acontecendo. 

Reconheça que o seu aborrecimento vem dos 

sentimentos de mágoa, pensamentos e incomodo físico 

que você está sofrendo agora, não daquilo que o 

ofendeu 2 minutos ou 10 anos atrás.



5. No momento que você se sentir perturbado coloque em prática uma 

simples técnica de controle de stress para acalmar seu corpo e sua 

alma.

6. Pare de esperar coisas de outras pessoas, ou de sua vida, que eles 

não escolheram dar a você. Reconheça as "regras estabelecidas" que 

você tem para sua saúde, como por exemplo a forma como você ou 

outras pessoas devem se comportar. Lembre-se que você pode esperar 

saúde, amor, paz e prosperidade e trabalhar duro para obtê-los.

7. Coloque sua energia em procurar outra forma de obter seus 

objetivos positivos que não seja através da experiência que o feriu. Em 

vez de repassar mentalmente sua mágoa, procure novas maneiras de 

obter o que deseja.

8. Lembre-se que uma vida bem vivida é a sua melhor resposta. Em 

vez de focar em seus sentimentos feridos, e dando assim a pessoa que 

causou-lhe DOR poder sobre você, aprenda a olhar para o amor, a 

beleza e a bondade ao seu redor. PERDÃO é poder pessoal.

9. Modifique a sua história de reclamação para lembrá-lo de sua 

escolha heróica PARA PERDOAR.



Olho por olho vai fazer toda a 
humanidade cega.
Mahatma Gandhi (1869 – 1948)



Ele reúne conhecimentos  teóricos, práticos, filosóficos e 
espirituais em um contexto cientificamente comprovado.

Dr Deepak Chopra – Profeta-Poeta de Medicina Alternativa

Médico norte-
americano, nascido e 

formado na Índia, com 
especialização nos EUA 
em Medicina Interna e 

Endocrinologia.

"O perdão é uma ferramenta poderosa para

cura pessoal e transformação espiritual,

mas é uma habilidade que deve ser aprendida.

Praticando os passos para liberar emoções tóxicas, nós 
podemos fazer o perdão ser uma parte funcional do nosso 
crescimento ao invés de ser apenas um ditado moral."

PERDÃO
Como liberar emoções tóxicas



A melhor maneira de entender o perdão é 

perceber que perdoar e pedir perdão é o 

melhor uso da própria energia

e também um dos mais importantes

caminhos para a auto-cura.

Hostilidade é uma emoção inflamatória e 

causa inflamações físicas, e pode resultar em 

episódios cardiovasculares e inflamatórios. 

Hostilidade também está ligada a doenças de 

deficiências imunológicas.

É mais do que lembrar a dor, é

também a ruminação sobre uma

mágoa do passado.







Aprender como liberar 

emoções tóxicas, como a 

hostilidade, é a essência do 

aprender a perdoar

porque perdão é, 

basicamente, liberar o 

seu apego ou 

identificação com a 

resposta condicionada.



① Assumir a responsabilidade de sua emoção.

② Testemunhar a emoção.

③ Definir ou catalogar a emoção.

④ Expressar a emoção.

⑤ Partilhar a emoção.

⑥ Liberar a emoção através de um ritual.

⑦ Comemorar a libertação e seguir adiante.



CINCO ETAPAS PARA O PERDÃO:REACH
www.forgiving.org

Everett L. Worthington 

Jr., Ph.D., é professor 

de psicologia na Virginia 

Common-wealth 

University, Richmond, 

Virginia. 



1. Relembre a dor.

2. Empatia com aquele que o 

feriu.

3. Apresente a oferta altruísta 

do perdão.

4. Comprometa-se com o 

perdão. 

5. Habite no perdão



"O perdão é a fragrância que a 

violeta esparge sobre o 

calcanhar que a esmagou."

Mark Twain- Perdão



① Indignação

② Compreensão

③ Compaixão

④ Misericórdia

⑤ Esquecimento

① Culpa

② Remorso

③ Arrependimento

④ Auto-aceitação

⑤ Comportamento 
Renovado

 3 R’s do Espiritismo:

 Remorso, Reparação, Renovação

Cinco Etapas do 
Processo de Auto Perdão

Cinco Etapas do 
Processo de Perdão





MODERAÇÃO

 Evite extremismos;
abstenha-se de causar
injúrias ressentidas tanto 
quanto você acha que eles 
merecem;

 Aprenda a perdoar as 
ofensas, e abandonar os
ressentimentos, evitando
ações que possam levar a 
danos maiores.

"A moderação em todas as coisas - Incluindo moderação”
Benjamin Franklin



 Não estou 
destruindo 
meus inimigos 
quando os 
transformo em 
amigos?

Abraham Lincoln 
(1809 – 1865)

Abraham Lincoln - Perdão



Parabola do Filho Prodigo

 "Vamos fazer uma 
festa e comemorar. 
Porque este meu 
filho estava morto e 
reviveu, estava 
perdido e foi 
encontrado.”

Lucas 15:11-32 

Um exemplo de perdão



 Uma senhora uma vez veio a Chico Xavier 
queixando-se de sua difícil família, dizendo 
que não podia suportá-los por mais tempo. 
Seu marido era muito agressivo e os seus 
filhos a deixavam louca.

 Chico lembrou que Jesus recomendou que 
devemos perdoar não apenas sete vezes, 
mas setenta vezes sete.

 Mas ela respondeu a Chico: "Olha Chico, 
estou ciente do valor e eu já perdoei meus 
parentes mais de 490 vezes.”

 "Bem, minha filha, Emmanuel está ao meu 
lado e ele me pede para te dizer que 
devemos perdoar setenta vezes sete em cada 
tipo de delito. Ainda há muito mais para 
perdoar."

Perdoe setenta vezes sete vezes



Jesus disse, "Pai, perdoa-lhes, eles não 
sabem o que fazem.”

Lucas 23:34
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