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Senhor Jesus Cristo, hoje quero perdoar a mim mesmo por todos os meus
pecados, faltas e tudo que há de mau em mim por tudo que acho que é mau.
Senhor, perdoa-me por qualquer especulação no ocultismo, por ter
recorrido à prancheta ouija, horóscopos, práticas espíritas, por ter
procurado cartomantes, por ter acreditado em amuletos, por ter usado o Teu
nome em vão, por não Te adorar, por ter ofendido meus pais, por ter-me
embriagado, usado drogas, cometido pecados contra a castidade, adultério,
abortos, roubos, mentiras. Eu me perdoo verdadeiramente.
Senhor, quero ser curado por qualquer rancor, mágoa e ressentimento para
contigo nas ocasiões em que achei que Tu enviavas mortes, doenças,
desgostos e dificuldades financeiras à minha família e eu imaginava que
fossem castigos. Perdoa-me, Jesus. Cura-me!
Senhor, eu perdoo minha mãe pelas vezes que ela me magoou, me deixou
ressentido, zangou-se comigo, castigou-me, deu-me preferência a meus
irmãos e irmãs em meu prejuízo, chamou-me de pasmado, feio, estúpido ou
acusou-me de dar muitas despesas à família, ou quando me disse que eu
não havia sido desejado, que nasci por acaso, por engano ou não
correspondera ao que ela esperava.
Perdoo meu pai por todas as vezes em que não me deu apoio, pela sua falta
de amor, falta de afecto, falta de atenção, falta de tempo, falta de
companheirismo; pelas suas bebedeiras, pelas suas brigas, especialmente
com minha mãe ou com os outros filhos, pela severidade de seus castigos,
pelo abandono em que nos deixou, saindo de casa, divorciando-se de minha
mãe, por suas ausências.
Senhor, perdoo meus irmãos e minhas irmãs por me rejeitarem, por
mentirem a meu respeito, por terem raiva de mim, por me magoarem, por
disputarem comigo o amor meus pais, por me agredirem fisicamente ou
fazerem minha vida desagradável de qualquer maneira. Eu os perdoo,
querido Senhor.
Senhor, perdoo meu marido (ou minha mulher) por sua falta de amor, falta
de afecto, falta de consideração, falta de apoio, falta de comunicação, pelas
tensões, pelas falhas, desgostos ou quaisquer outros actos ou palavras que
me ofendem ou perturbam.
Senhor, perdoo meus filhos por sua falta de respeito, de obediência, de
amor, de atenção, de apoio, de compreensão, pelos seus maus hábitos, por
quaisquer más acções que possam perturbar-me.

Senhor, perdoo minha avó, meu avô, tios, tias, primos e primas que
interferiram em nossa família e causaram confusão, voltando um pai contra
o outro.
Senhor, perdoo meus parentes por parte de meu casamento, especialmente
minha sogra. Perdoo também meu sogro, cunhados e cunhadas.
Senhor, oro, hoje, especialmente pela graça de perdoar meus genros e noras
e outros parentes por afinidade que tratam meus filhos com falta de amor.
Jesus, ajuda-me perdoar meus companheiros de trabalho que são
agradáveis ou infelicitam minha vida. Aqueles que me empurram serviço,
que falam mal de mim, que não querem cooperar comigo ou tentam tirar o
meu emprego. Eu os perdoo hoje.
Meus vizinhos precisam ser perdoados, Senhor. Por todo o barulho que
fazem, por não cuidarem de sua propriedade, não prenderem seus cães e
deixarem-nos passar para o meu quintal, por não recolherem suas latas de
lixo, por nos prejudicarem e abusarem de nós, eu os perdoo.
E agora perdoo meu pároco, a minha congregação e a minha Igreja por toda
a falta de apoio, mesquinharia, falta de amizade, seus sermões, por não me
afirmarem como deveriam, por não me proporcionarem inspiração, por não
me usarem numa posição chave, por não me convidarem para servir em
sectores que exigem maior capacidade e por quaisquer outras ofensas que
me tenham feito. Eu os perdoo hoje.
Senhor, eu perdoo todos os profissionais que de alguma forma me tenham
prejudicado - médicos, enfermeiras, advogados, policiais, funcionários de
hospitais. Por qualquer coisa que me tenham feito, eu realmente os perdoo
hoje.
Senhor, perdoo o meu patrão por não me pagar um salário suficiente, por
não valorizar o meu trabalho, por ser indelicado e injusto comigo, por
irritar-se e por não se mostrar meu amigo, por não me promover e não fazer
nenhum elogio ao meu trabalho.
Senhor, perdoo meus professores e instrutores de meus tempos de estudante
bem como os de agora. Perdoo aqueles que me castigaram, me
humilharam, em insultaram, me trataram injustamente, caçoaram de mim,
chamaram-me de bobo ou de estúpido ou me retiveram na escola depois
das aulas.
Senhor, perdoo meus amigos que me abandonaram, que perderam contacto
comigo, que não me apoiam, que não se mostram disponíveis quando
preciso de ajuda, que me pediram dinheiro emprestado e não me pagaram,
que falaram mal de mim.

Senhor, Jesus, peço especialmente a graça do perdão para aquela
determinada pessoa, em minha vida, que mais me ofendeu. Peço-Te que me
ajudes a perdoar qualquer pessoa a quem eu considere como meu maior
inimigo, aquela que me seja mais difícil perdoar ou aquela outra que eu
jurei que jamais perdoaria.
Obrigado, Jesus, por me estares libertando do mal da falta de perdão e eu
Te suplico que me perdoes por todas as pessoas que foram ofendidas por
mim. Obrigado, Senhor, pelo amor que através de mim veio para elas.
Amem

