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O QUE SIGNIFICA PERDOAR?

• “... perdoar é, acima de tudo, a
habilidade de compreender
dificuldades.”
(HAMMED. Os Prazeres da Alma, cap.
“Perdão”)

PERDÃO NO COTIDIANO
• “Todos somos suscetíveis de erro e, por
isso mesmo, perdão é serviço de todo o
instante, mas assim como o compositor
não obtém a sinfonia sem passar pelo
solfejo, o perdão não existe, de nossa
parte, ante os agravos grandes, se não
aprendemos a relevar as indelicadezas
pequenas.”
(EMMANUEL. Estude e Viva, cap. “Perdão e nós”)

• “Perdoar é impositivo para cada hora e
todo instante.”
(JOANNA DE ÂNGELIS. Espírito e Vida, cap. 42)

PERDOAR E ESQUECER SÃO A MESMA COISA?
• “Para a convenção do mundo, o perdão significa renunciar à
vingança, sem que o ofendido precise olvidar plenamente a falta do
seu irmão; entretanto, para o espírito evangelizado, perdão e
esquecimento devem caminhar juntos, embora prevaleça para todos
os instantes da existência a necessidade de oração e vigilância.”
(EMMANUEL. O Consolador, perg. 340)

A MISERICÓRDIA
• “A misericórdia vai além do perdão, criando o esquecimento do
mal.”
(ANDRÉ LUIZ. Respostas da Vida, cap. 22)

• “A misericórdia é o complemento
da brandura, porquanto aquele
que não for misericordioso não
poderá ser brando e pacífico. Ela
consiste no esquecimento e no
perdão das ofensas.”
(ALLAN KARDEC. O Evangelho Segundo o Espiritismo,
cap. 10, item 4)

COMO OBTER O PERDÃO DAS PRÓPRIAS FALTAS?
• “[...] Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas não o
obtém senão mudando de conduta. As boas ações são as
melhores preces, porque os atos valem mais que as palavras.”
(ALLAN KARDEC. O Livro dos Espíritos, perg. 661)

LEI DE REABILITAÇÃO MORAL
• “Arrependimento, expiação e
reparação constituem, portanto,
as três condições necessárias
para apagar os traços de uma
falta e suas consequências. O
a r re p e n d i m e n t o s u a v i z a o s
travos da expiação, abrindo pela
esperança o caminho da
reabilitação; só a reparação,
contudo, pode anular o efeito
destruindo-lhe a causa.”
(ALLAN KARDEC. O Céu e o Inferno, Primeira
Parte, cap. 7, item “Código penal da
vida futura”)

O AUTO-PERDÃO
• “O auto-perdão consiste em fazer o nosso melhor hoje,
abandonar as mágoas do passado e curar as dores do presente
e, ao mesmo tempo, legitimar nossos projetos de vida para o
futuro.”
(HAMMED. Os Prazeres da Alma, cap. “Perdão”)

OS EFEITOS DO PERDÃO
• “... há pensamentos enfermiços de queixa e mágoa, de
prevenção e antipatia, a te solicitarem adequada medicação
para que se te restaure o equilíbrio.
• O perdão é, pois, remédio santo para a euforia da mente na luta
cotidiana.

• Tanto quanto não deves conservar
detritos e infecções no vaso
orgânico, não mantenhas aversão e
rancor na própria alma.”
(EMMANUEL. Palavras de Vida Eterna, cap. 61)

JESUS

• “Não vos digo que perdoeis até
sete vezes, mas até setenta
vezes sete vezes.”
(Mateus, 18:22)

