
O perdão cura e liberta, traz a paz.  
 
Costumamos rezar, Pai, perdoai-nos como nós perdoamos. 
Perdoar é amar, é colocar em nossas feridas um 
medicamento milagroso que cura todas as feridas do 
coração. Sim, o perdão é a receita do Médico divino, Jesus, 
para curar os corações feridos. Se perdoares, Satanás é 
vencido, Jesus ganha a vitória e tu ganhas com Ele. É 
doloroso sentir-se machucado, ofendido, desprezado, posto 
de lado, mas não permitas que o teu sofrimento mate a 
bondade do teu coração. 
  
Mas agora, entra no silêncio, fecha os olhos, Jesus quer 
falar contigo, e dizer-te: 
  
Meu filho, descansa comigo, escuta as minhas 
palavras. Eu sou Deus, conheço-te, amo-te. Preciso 
da tua ajuda para continuar a salvar a humanidade, 
conto contigo para espalhar o Meu Reino de Amor 
neste mundo. Conheço todas as tuas fraquezas e as 
feridas do teu coração, mesmo aquelas mais 
escondidas e quero cura-las. Por isso digo-te: 
perdoa!  
 

Foste humilhado e ferido de tantas formas. Eu estive 
sempre contigo naqueles momentos, estou aqui agora, 
neste momento, e estarei sempre contigo, ao teu lado, 
nunca te abandonarei. Chamei-te aqui hoje, fui Eu 
que desejei e marquei este encontro.  
 



Estou aqui, meu filho, para curar o teu coração 
ferido. Quero perdoar todos os teus pecados e dar-te 
um coração novo, um espírito novo, quero arrancarei 
do teu peito o coração de pedra e dar-te um coração 
novo, livre, capaz de amar e perdoar.  
  
  
ORAÇÃO  
Jesus, sinto-me triste e perturbado,  
magoado e ferido e tenho dificuldade a perdoar.  
Estou com medos. O que será de mim! 
O Inimigo ataca-me, perturba-me e amplia a minha 
dor. Estou triste, amargurado, ansioso, cheio de 
medos. Jesus, ajuda-me, enche-me de amor e de paz. 
Ajuda-me a perdoar e a amar, como tu amas e 
perdoas. Cura-me, Jesus, que eu tenha a tua paz em 
meu coração e que seja capaz de dá-la aos outros.  
 


