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O VALOR DO PERDÃO

O PERDÃO DE DEUS
Diante da palavra de Deus, descobrimos
que nosso Senhor é rico em misericórdia e que
ele está pronto a perdoar o homem, com duas
exceções claras na Bíblia

1º - NÃO EXISTE PERDÃO PARA QUEM
BLASFEMA CONTRA O ESPÍRITO SANTO.
“Qualquer, porém, que blasfemar contra o
Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será
réu do eterno juízo”, Mc 3.29.

2º - NÃO EXISTE PERDÃO PARA QUEM
ACEITAR A MARCA DA BESTA NA GRANDE
TRIBULAÇÃO.
“E a fumaça do seu tormento sobe para
todo o sempre; e não têm repouso, nem de
dia e nem de noite, os que adoram a besta e
a sua imagem e aquele que receber o sinal do
seu nome”, Ap 14.11.
A Bíblia também dia que Deus é tardio em
irar-se, Êx 34.6, porém não diz que Ele não
se ira, é interessante sabermos que houve
algumas situações em que Deus optou por

não perdoar.
Vejamos alguns casos:
“O Senhor não lhe quererá perdoar; mas
então fumegará a ira do Senhor e seu zelo
sobre o tal homem, e toda maldição escrita
neste livro jazerá sobre ele; e o Senhor apagará
seu nome de debaixo do céu”, Dt 29.20.
“E também por causa do sangue inocente
que derramou, enchendo Jerusalém de
sangue inocente; por isso. O Senhor não quis
perdoar”, 2Rs 24.4.
“Como, vendo isto, te perdoaria? Teus
filhos me deixam a mim e juram pelos que
não são deuses; depois de eu os ter fartado,
adulteraram e em casa de meretrizes se
ajuntaram em bandos”, Jr 5.7.
“Nós prevaricamos e fomos rebeldes; por
isso tu não perdoaste”, Lm 3.42.
Diante destas passagens vemos que Deus
não tem intenção de perdoá-los, mas não
porque Deus se tornou mal, e sim porque as
suas atitudes já haviam desprezado qualquer
forma de perdão.
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