


Fé   e  
Perdão



Perguntas... 
 
1. O talismã mágico que comprei na feira, 

funciona? 
2. Gato preto dá azar? 
3. Se eu nunca tive sorte na vida, hoje 

poderei ter? 
 



O que é fé? 
 

• Fé é a certeza que o seu pensamento é 
verdadeiro. (Lauro Trevisan) 

 

• Quer o objeto de sua fé seja verdadeiro ou 
falso, os efeitos serão os mesmos (Paracelso) 
 

•  A fé muda nosso futuro! 
 
 
 



• Fé cega  forjada pelo medo da discussão e da ampliação 
da visão,   

• Anti-fé  é a crença enraizada de que não 
conseguiremos!!!!  

• Falta de fé  fruto do orgulho ou do excesso de 
racionalismo.   

• A razão e a fé   Deve haver equilíbrio entre ambas. A 
razão é baseada na lógica, mas o mundo  
possui possibilidades  que fogem da  
lógica convencional, daí entra a fé! 

Falhas 



 
 
 
 
 
 
 
 

Se há divergência entre a Vontade e a Imaginação, 
a Imaginação sempre vence!  

Vontade e Imaginação 



Exemplos de Fé Cristã 



• O perdão nos desvincula do passado. 
Paramos de carregar pesos e  
temos uma vida mais leve! 
 
 
 

 
Não perdoar é como tomar veneno  

querendo que o outro morra 

PERDÃO 



Muita gente nos deve muitas coisas: 
 Desculpas; 

 Satisfações; 

 Agradecimentos; 

 Favores; 

 Dinheiro 

 Etc 
 

PERDÃO 



• Perdoar não é esquecer:  
 
 

• Perdoar não é tolerar:   
 
 

• Perdoar é uma atitude, não uma 
  farsa psicológica! Exige análise,  

compreensão e amor! 

O que é perdoar? 



• Devemos eliminar nossos erros pois eles são 
indícios de imperfeição; 

• As pessoas devem ser punidas por seus erros 
• Devemos assumir 100% dos erros 
• Ser responsável por todas nossas atitudes , ou 

omissão dessas, é louvável; 
• O perfeccionismo é uma grandiosa virtude 

humana; 
• Devemos idealizar nossa imagem e nos 

 esforçamos para atingir esse ideal. 

Cuidado.... 



• Todos esses fatores nos 
torturam, pois geram  
sentimento de culpa que, além 
de diversas doenças trazem 
para nossa vidas as tristezas, 
angustias, frustrações e 
insatisfações. 



 Autoperdão NÃO tem nada haver 
com autopiedade nem com 
autocompaixão 

Cuidado 



Basicamente é necessário analisar, 
refletir e entender os fatos, pois o 
perdão é o resultado natural de dois 
fatores: 

1. a compreensão que devemos tirar do 
nosso interior imagens e dores do 
passado.  

2. A lembrança de que nós 
  também erramos! 

Então, como perdoar? 





"Você quer ser feliz por um 
instante? Vingue-se!  

Você quer ser feliz para 
sempre?  
Perdoe!"  

(S.Tertuliano)   
 

Para refletir.... 



• FONTES: 
 

Site do Kyan-Pô – www.kyan-po.com.br 
 
 

Facilitador: 
Rildo Moraes 

 rildo.moraes@gmail.com 
 

 
 

Fé   e  Perdão 

http://www.kyan-po.com.br/�
mailto:rildo.moraes@gmail.com�
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