O CONCEITO DE PERDÃO
Estudo em Romanos 1 - 2 , Hebreus 10 e A ceia do Senhor
O que aconteceu com o homem Romanos 1: 1-32
Muitas pessoas não conseguem
se libertar de suas ofensas porque
confundem arrependimento de
hamartia com paraptomas. Como é
isso? As pessoas pedem perdão pelos
pecados (paraptomas) e não pelo
pecado da hamartia. A revelação
bíblica nos mostra que Deus já
perdoou todas as nossas ofensas

///////

‘‘

Hamartia: 1a) não ter parte em 1b) errar o alvo 1c) errar, estar
errado 1d) errar ou desviar-se do caminho de retidão e honra,
fazer ou andar no erro 1e) desviar-se da lei de Deus, violar a
lei de Deus, pecado 2) aquilo que é errado, pecado, uma
ofensa, uma violação da lei divina em pensamento ou em
ação 3) coletivamente, o conjunto de pecados cometidos seja
por uma única pessoa ou várias
Paraptoma: 1) cair ao lado ou próximo a algo 2) deslize ou
desvio da verdade e justiça 2a) pecado, delito

(Mt 6:14 ; Rm 4:25 ; 2 Co 5:19 ; Gl 6:1 ; Ef 1:7 ; Ef 2:1 ; Ef 2:5 ; Tg 5:16). Como podemos ver nestes textos
sagrados, Deus já nos perdoou de todas as nossas ofensas, logo, pedir perdão por algo que já está
perdoado não faz lá muito sentido. O que devemos reconhecer é que estamos entregues à morte e
devemos pedir a Deus que nos perdoe, ou melhor, nos livre da morte. Somente quando, pela
Palavra de Deus, entendermos esta revelação divina ao nosso espírito, é que poderemos pedir
corretamente o perdão de Deus para nós.
Tenho visto muitas pessoas gastarem muito tempo de suas vidas tentando, inutilmente, se
livrar de suas ofensas. Se elas ainda continuam nas garras da morte, como poderão se livrar das
ofensas? O que temos que ter em nossas mentes, ao pedir perdão a Deus, é o arrependimento do
nosso pecado.
Qual?

O fato de termos escolhido a criatura ao invés do Criador.
Este é o nosso pecado. Todos estamos separados de Deus por causa deste problema. Uma
vez que Cristo vem e nasce em nosso interior, passamos a desfrutar do Seu poder para nos puriﬁcar
de nossas ofensas. As ofensas são resultantes da hamartia. Creio que por esta causa, muitos
crentes ainda continuam sem vida. Não entenderam a revelação do seu pecado.
Para uma melhor compreensão do que estamos falando, vamos até a carta de João. "Ora, a
mensagem que da parte Dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e não há Nele
treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele, e andarmos nas trevas,
mentimos, e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz,
mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, Seu Filho, nos puriﬁca de todo
pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade
não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é ﬁel e justo para nos perdoar os pecados
e nos puriﬁcar de toda a injustiça." (I Jo 1:5-9). Existem crentes que usam este texto como pretexto
para os seus pecados. Eles dizem assim; "a própria bíblia diz que eu peco" logo eu não estou
fazendo nada que a bíblia mesmo não revela a meu respeito. O que eles se referem são aos
paraptomas e não à hamartia. O que João está se referindo é ao pecado da hamartia. Por isso, ele
diz: "se dissermos que temos comunhão com Ele." Isto é, se dissermos que estamos com Ele e
andamos em trevas, mentimos. João não está se referindo aos nossos deslizes.
Ele está se referindo à nossa união com Ele e andarmos em trevas. De forma alguma, a bíblia
está aprovando nossas ofensas. Nem mesmo ela está se referindo a dizermos que não temos
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ofensas. O livro de João fala sobre a manifestação da vida eterna de Deus em nós. Quando nos
unimos a Cristo, duas coisas acontecem: temos comunhão com os irmãos e somos puriﬁcados de
toda a injustiça que resulta em faltas contra o nosso Deus.
Do quê você se arrependeu, meu irmão ou irmã? Você se arrependeu do seu pecado de
separação de Deus ou de suas ofensas contra Ele? O que estava em sua mente, quando você orou a
Deus pedindo perdão pelos seus pecados? É preciso reconhecer o pecado da morte para depois
sermos puriﬁcado das ofensas. É preciso primeiro rejeitar o maligno e receber Jesus como
salvador, para depois recebermos Sua ação puriﬁcadora em nós. Toda nossa vida de vitória começa
quando entendemos que estávamos entregues à morte por causa do pecado e, agora, fomos salvos
por Jesus Cristo. É preciso saber que todo homem está separado de Deus pelo pecado. Somente
quando este recebe o Senhor Jesus como salvador é que ele passa a gozar da salvação de seus
paraptomas.
As consequênciais do julgamento - Romanos 2
Esta é a condenação do julgamento. Nós recebemos o que pensamos e vemos. Deus não
perdoa tal ação. O que achamos é que Deus não perdoa o que dizemos ou fazemos para os outros.
Não. É imperdoável o que fazemos a nós e aos outros, sem estar em linha com o pensamento de
Deus. Não é o que dizemos das pessoas, que é o julgamento. É como agimos com as pessoas, que
reﬂete o nosso julgamento delas. Nossas ações contrárias às do Espírito Santo, nos põe em uma
posição de estarmos agindo pelo pecado. Deus não tolera tal coisa. Somos indesculpáveis, quando
agimos fora da vontade de Deus. As nossas ações são resultantes do nosso julgamento. Por isso,
quando Deus diz: “és indesculpáveis quando julgas”, é porque os nossos julgamentos produzem
ações inconvenientes. Não importa o quê estejamos julgando. Se não estivermos pensando como
Deus pensa, não teremos Suas ações a nosso favor. É simples e prático!
Do pecado para a perfeição - Hebreus 10
A ineﬁcácia do sangue de touros e de bodes nos leva ao verso três: “nesses sacrifícios faz-se
recordações de pecados todos os anos.” Sem ser puriﬁcado dos pecados não há poder para o
homem vencê-los de uma vez por todas. Se o pecado ainda existe no homem ele sempre terá que
oferecer sacrifícios para perdão. Este é um entendimento um tanto quanto complexo para se
enxergar. Recordação de pecados tem a ver com continuidade de erros na vida cotidiana. Porque
haviam pecados constantes, precisava-se repetir o sacrifício para alcançar o perdão. O sangue de
animais servia para o perdão dos pecados mas não para a puriﬁcação. A repetição dos sacrifícios
tinha a ver com a persistência dos pecados. O sacrifício está diretamente ligado ao perdão dos
pecados. O sacriﬁco de Jesus Cristo foi único. Vocês já pararam para pensar por quê? Creio que
porque o sangue derramado na cruz é para a puriﬁcação dos pecados. Puriﬁcação é diferente de
perdão.

‘‘

Aphiemi: 1) enviar para outro lugar 1a) mandar ir embora ou partir 1a1) de um marido que divorcia sua
esposa 1b) enviar, deixar, expelir 1c) deixar ir, abandonar, não interferir 1c1) negligenciar 1c2) deixar, não
discutir agora, (um tópico) 1c21) de professores, escritores e oradores 1c3) omitir, negligenciar 1d) deixar
ir, deixar de lado uma dívida, perdoar, remitir 1e) desistir, não guardar mais 2) permitir, deixar, não
interferir, dar uma coisa para uma pessoa 3) partir, deixar alguém 3a) a ﬁm de ir para outro lugar
3b) deixar alguém 3c) deixar alguém e abandoná-lo aos seus próprios anseios de modo que todas as
reivindicações são abandonadas 3d) desertar sem razão 3e) partir deixando algo para trás 3f) deixar
alguém ao não tomá-lo como companheiro 3g) deixar ao falecer, ﬁcar atrás de alguém 3h) partir de modo
que o que é deixado para trás possa ﬁcar, 3i) abandonar, deixar destituído.
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Perdão, “aphiemi” refere-se a deixar ir, pôr de lado, enviar adiante. Perdão refere-se aos
pecados que cometemos e as nossas faltas cometidas contra o Senhor Deus e que Ele perdoa por
causa da Sua promessa. A esta dimensão de pecados, a bíblia chama de hamartia, o pecado de nos
ligarmos a outro falso deus, espírito maligno. Nós praticamos o “paraptoma”: um deslize, um
escorregão, um lapso, ofensas contra o nosso Deus. Deus já nos perdoou de todas as nossas faltas
(Rm 4:22-25 ; Rm 5:15-19 ; 2 Co 5:19). Ele mesmo escolheu não nos matar por causa de nossos
pecados pela Sua inﬁnita graça e poder. Isto é possível por causa do sacrifício do Seu Filho na cruz
por nós e o poder do Seu sangue diante do trono de Deus. Este sacrifício permite perdão tantas
vezes quantas forem praticados pecados. Deus não quebra a Sua palavra. Ele disse que perdoaria
os nossos pecados e que nos puriﬁcaria.

///

A puriﬁcação tem a ver com a reposição de um espírito maligno pelo
Espírito Santo de Deus. O corpo da morte é uma realidade (Rm 7:24).
Este corpo da morte formado em nossa carne deve ser morto para
que sejamos ressuscitados num novo corpo, o corpo de Cristo.
O corpo da morte gera as obras da carne e que são conhecidas (Gl 5:19-21). Paulo se refere a
esse formar-se de Cristo em nós (Gl 4:19). Quando o corpo de Cristo for totalmente formado em nós
estaremos totalmente santiﬁcados e veremos a plenitude constante do fruto do Espírito em nossas
vidas (Gl 5:22-26).
Puriﬁcação de nossos pecados tem a ver com a quebra de todas as ligações com os espíritos que
habitam em nossa carne e que operam o que a bíblia chama de concupiscência da carne. Precisamos de
puriﬁcação plena. Neste estágio estaremos perfeitos para toda a obra de Deus.

///
Deus fez conosco uma Nova Aliança. Para quê? Se o perdão que
advinha pelo sacrifício de animais fosse suﬁciente, poderíamos ter
ﬁcado com a primeira aliança. Não, Deus não estava satisfeito
só com o perdão. Ele queria a nossa puriﬁcação. [...]

Não me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades, para sempre. Os nossos
pecados são lançados no fundo do mar pelo nosso Deus. Isso diz respeito à realidade que: os
nossos pecados são completamente apagados de nosso ser quando somos perdoados por Ele. Não
quer dizer, no entanto, que não pecaremos mais. Mas quando formos puriﬁcados não se lembrará
deles para sempre. Não haverá mais repetição dos mesmos porque já não estarão mais em nossos
corações. Quando Deus diz que não se lembrará mais é porque eles não existirão mais. Se não fosse
assim, então Sua palavra seria falsa. Vocês acham que Deus teria uma memória tão curta para não
se lembrar do que ﬁzemos ontem? Claro que não. A expressão quer dizer que eles não estarão mais
diante de Seus olhos por causa da promessa, da aliança conosco. Deus realmente não vai
considerar o que ﬁcou para trás por Sua ﬁdelidade. Isto não signiﬁca que Ele sofre de amnésia. Ele
não vai se lembrar mais do nosso pecado porque eles não existirão mais, para sempre.
A ceia do Senhor: Os Símbolos da Ceia
Ao anunciarmos a morte de Jesus na cruz, o poder de convicção de perdão de pecados é
liberado para a igreja. É por isso que temos tanta convicção de nossa salvação.
O CONCEITO DE PERDÃO

3

Examine-se: graças a Deus porque Ele nos manda examinarmo-nos. Isto signiﬁca que
podemos ser perdoados por Ele. Deus não deseja a nossa fraqueza, doença ou morte. Deus quer
que vivamos por Ele e para Ele; deseja que sejamos agraciados pelo poder do Seu sangue. Ao
examinarmo-nos, somos confrontados com o pecado. A Palavra de Deus nos ensina que se
pecarmos, nós temos um Advogado que nos puriﬁca do pecado. Devemos sempre nos
examinarmos para sermos perdoados por Deus. Por isso diz o verso: “Examine-se, pois, o homem a
si mesmo, e, assim, coma do pão, e beba do cálice”. (I Co 11.28). Se comermos a Ceia em pecado,
seremos disciplinados pelo Senhor. Quando não nos examinamos, nem sequer temos consciência
do pecado. Estamos com a mente cauterizada para o Espírito Santo. Quando participamos da Ceia
sem esse cuidado ﬁcamos expostos ao pecado. Não devemos andar em pecado; quando estamos
isentos destes pecados somos abençoados por Deus e saímos melhores do que entramos. O
importante é que, de uma forma ou de outra, estejamos sendo trata¬dos por Deus: Ou com as Suas
bênçãos ou com a Sua disciplina. O fato é que somos perdoados por Ele quando há uma reﬂexão
profunda sobre como andamos no nosso cotidiano.

Reﬂexões
“Perdoar é contaminar com o poder do Reino de Deus”.
“Pelo seu signicado, perdão é como que se uma corrente fosse quebrada e permitisse a
liberdade de alguém. É como um pássaro na gaiola que ganha sua liberdade quando a porta lhe é
aberta. Perdoar é deixar livre. Existe uma força operante na pessoa que pratica uma ofensa contra a
outra.”
“O pecado reina na vida do ofensor que age lançando a ofensa. O Reino de Deus opera através
do perdão usando o ofendido para esta libertação.”
“Ele (Jesus) não Se entregou a Si mesmo para que vivêssemos pecando e fôssemos perdoados
tantas vezes quanto pecarmos. Ele Se entregou a Si mesmo para poder ir até o hades e tomar o poder
da morte sobre a vida dos homens; é muito importante sabermos disso. Talvez seja essa a razão
porque muitos não são libertos, porque só esperam o perdão e não a libertação que a Graça produz
no interior do homem. A fé produz libertação.”
“Mesmo que o homem pecasse todo o tempo (na antiga aliança), Deus o perdoava mediante
sacrifícios de animais.”
“O perdão é uma forma de lançarmos o Espírito de Deus contra o espírito que opera no
pecador.”
“A conssão do pecado tem que vir antes do perdão.”
“Quando uma pessoa está debaixo das garras do maligno, ela torna-se incapaz de perdoar;
incapaz de ver seus próprios erros. Ela sempre quer que o outro faça algo primeiro. Por quê? Porque o
perdão parte da pessoa ofendida, e ela espera a mudança do outro.”
“A grande arma satânica é nos convencer de que Deus não perdoa se repetirmos os mesmos
pecados continuamente, mas Deus não seria inconsistente se pedisse que perdoássemos o nosso
irmão até setenta vezes sete e não nos perdoasse da mesma maneira?”
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