Vencendo os ressentimentos e as magoas, com perdão
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“De maneira que, pelo contrario, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que ele
não seja devorado por excessiva tristeza.”

O perdão é uma atitude Divina. Quando aplicado com amor, liberta de
mágoas e ressentimentos. O ressentimento e a mágoa fazem parte da mesma linha
de males que têm assolado o homem desde sua queda. O pecado trouxe para o ser
humano mudanças em seu comportamento Gn3.8, levando a viver as consequências
de seu ato pecaminoso: desgosto, pesar e tristeza. O mal se espalhou entre seus
descendentes, chegando até nós Gn6.5; 2Tm3.1-5.

1.o pecado gerou ressentimento e mágoa
O pecado afetou nossas relações, a grande e primeira relação afetada foi com Deus,
o homem ficou sem condições de encarar Deus face a face e trocou a glória divina
pela humana. A partir daí desencadeou um situação, sem controle; a cobiça e o
desejo desenfreado de alcançar sucesso humano tem afetado nossas relações com
nossos semelhantes, atingindo diretamente nossas relações com Deus Is59.2 . só em
cristo aproximamos de Deus Ef2.13.
O pecado afetou nossos sentimentos, a síntese que ocorre em nosso ser afetado
pelo pecado: pode ser construtivo ou destrutivo. Apostolo Paulo nos ensina em
Fp2.5, se não possuirmos um sentimento de humildade e submissão a vontade
divina, seremos presas fáceis dos sentimentos perversos que controlam as mentes e
corações dos homens sem Deus Rm1.28 .
O pecado afetou nosso comportamento, atitude de uma pessoa diante do meio
social em que vive, se manifestando através de nossas ações, gestos, expressões, e
coisas afins Jr17.10. através do comportamento, manifestamos o que está dentro de
nosso coração. O cristão deve, acima de tudo, glorificar ao Senhor Hb13.18;
1Co10.32.

2.é uma realidade desta vida a mágoa
É um sentimento que todos nós já experimentou em nossa vida, que faz envelhece
rápido Sl6.7 é a mágoa.
Magoamos com nossas palavras, elas tem o poder de destruir ou levantar Pv18.21.
através delas, podemos magoar até aqueles a quem amamos Gn27.41 . a Bíblia
adverte sobre o poder da língua Tg3.6. muitas pessoas possuem estruturas de
personalidade desajustadas , por terem sido magoadas, ou seja, receberam palavras
maléficas que ficaram em sua mente roubando a energia vital. Aonde esse
sentimento é destrutivo, que tem que ser tratado.
Magoamos por interesses, muitas vezes, quando colocamos acima de nossas
amizades, os interesses, produzimos magoas em nossos semelhantes 1Sm18.25. foi
o que aconteceu com Judas, pois seu interesse pelo dinheiro, levou a trair o Mestre
amado. Infelizmente, os interesses religiosos tem levado muitos ao fracasso e
magoado até o Senhor Mq3.11. Somente através do amor, podemos suplantar os
interesses pessoais 1Co13.4-5.
Por vezes se preocupam com seus cargos, compromissos e muitas realizações, mas
não são capazes de aproximarem de alguns irmãos, a fim de se perdoarem e
reatarem o relacionamento quebrado ou ameaçado; essa atitude prejudica
profundamente o desenvolvimento qualitativo e quantitativo da igreja, além de
invalidar todo esforço de agradar ao Senhor. Uns dos princípios do evangelho o é
amor, só tem perdão porque ama 1Jo4.20

Conclusão
Triunfar sobre os ressentimentos e mágoas exige um grande esforço de nossa parte
Mc11.25; a convivência social nos leva, muitas vezes, a incompreensões e irritações
que carecem ser superadas em nosso relacionamentos At15.37-39; 2Tm4.11 muitos
dos personagens bíblicos tiveram problemas de relacionamento, precisamos saber
como superar através do perdão e nós tornaremos vencedores; triunfar é um
privilégio para quem vive uma vida na dependência de Deus. Somos frutos do
perdão de Deus; a liberalidade do perdão e de ser perdoado tem a mesma essência
diante do Senhor.
Não contabilize os erros, perdoe.

