Série: Legalidades

Perfumando

O MACHADO
que Corta
Quem libera perdão, se liberta
do poder do mal

DÁRIO MARTINI

Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes
pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até sete? Jesus lhe
disse: Não te digo que até sete; mas, até setenta vezes sete. Por isso o
reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas
com os seus servos; E, começando a fazer contas, foi-lhe apresentado
um que lhe devia dez mil talentos; E, não tendo ele com que pagar, o
seu senhor mandou que ele, e sua mulher e seus filhos fossem
vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse.
Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor,
sê generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele
servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida.
Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservo, que lhe
devia cem dinheiros, e, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Pagame o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se os seus
pés, rogava-lhe, dizendo: Sê generoso para comigo, e tudo te pagarei.
Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse
a dívida. Vendo, pois, o seu conservo o que acontecia, contristaram-se
muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o
seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado
perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu,
igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive
misericórdia de ti? E, indignado, o seu senhor o entregou aos
atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará,
também, meu Pai celestial, se do coração não perdoardes, cada um a
seu irmão, as suas ofensas. (Mateus 18: 21 a 35)

OS ATORMENTADORES!
E, indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que
pagasse tudo o que devia. Assim vos fará, também, meu Pai celestial, se
do coração não perdoardes, cada um a seu irmão, as suas ofensas.
(Mateus 18: 34-35)
A primeira vez que deparei-me com o principio poderoso do
perdão foi quando pregava na cidade de Kumanovo, na Macedônia, na
mesma região onde o apostolo Paulo foi conduzido pelo Espírito
Santo a pregar durante suas viagens missionárias, Paulo ensinou ali
durante suas segunda e terceira viagens (2) Atos 16:9–40; 19:21. Hoje e
um lugar em que o evangelho caminha com grandes dificuldades, as
igrejas são poucas e os recursos parcos, mas há vida apesar de todo
dano causado por setenta anos de comunismo. Como dizia, foi ali que
pela primeira vez me deparei com esta verdade, quando uma senhora
veio para que eu orasse por ela, pois sofria por três anos de uma dor de
cabeça constante. Disse a ela; Isto para Deus e fácil; Feche seus olhos.
Então orei; Dor de cabeça seja curada em nome de Jesus. Ao que pedi a
ela que abrisse seus olhos e perguntei lhe; Como se sente? Do mesmo
jeito disse-me ela. Pensei então; Meu Pai! Vim do outro lado do mundo
e o Senhor não curou nem esta dor de cabeça! Foi então que o Espírito
Santo me revelou porque ela não havia sido curada. Perguntei a ela;
Você perdoa as pessoas que pecam contra você? E ela prontamente me
disse que sim! Então retruquei; E o teu marido? Então ela fez uma cara
feia e afirmou: Meu marido, antes de morrer me jogou para fora de
casa com meus dois filhos. Mantendo aquela expressão de revolta.
Então declarei; Você precisa perdoá-lo, gostaria que eu a conduzisse
em uma oração de liberação de perdão? Ao que acenou positivamente
com a cabeça. Fiz então uma oração, sendo acompanhada por ela, que
Perfumando o Machado que Corta - Dário Martini

3

a repetia em voz alta; Pai como me perdoou os meus pecados e usou
de misericórdia para comigo, eu também perdôo aqueles que me
feriaram e assim libero meu o meu perdão para o meu marido que me
expulsou de casa com meus dois filhos. Foi então cheia de surpresa,
exclamou antes que eu concluísse a oração. A dor foi embora! Ao que
conclui; O Senhor te curou, vai-te em paz e se livre de teu sofrimento.
Notei que seu rosto brilhava e que ficou extasiada de felicidade.
Estou escrevendo este texto aqui em Maceió, no Maceió
Mar Hotel. E algo muito interessante aconteceu em minha primeira
ministração na Igreja Baptista da Graça, o Senhor me revelou que
havia uma pessoa com um ouvido completamente surdo, perguntei
quem era e foi me trazido uma jovem de uns 30 anos que desde os dez
estava completamente surda de um de seus ouvidos. Quando fui orar
por ela o Senhor me dirigiu a apenas conduzi-la em uma liberação de
perdão. Depois de testar para constatar a surdez eu lhe disse que
precisava liberar perdão, e durante sua oração o ouvido se abriu, antes
mesmo que eu orasse. Fiquei impressionado!
Estava ministrando em maio do ano passado na cidade de
Duque de Caxias no Rio de Janeiro, em um ginásio de esportes, então,
trouxeram uma mulher com um dos seios cheios de nódulos malignos
e doloridos. Pedi que fosse examinada por uma oficial da igreja
presente. Então disse a ela; Você precisa perdoar. Ele respondeu; Sim
eu sei, preciso perdoar o meu marido, então lhe disse por revelação do
Espírito Santo; Não, você precisa perdoar a tua mãe! Quando disse
isto, ela começou a chorar, seus olhos pareciam que jorravam lágrimas,
mas o mais incrível foi que aqueles nódulos malignos desapareceram
dela enquanto ela chorava arrependida por ter guardado mágoas em
seu coração contra sua própria mãe. Foi lindo vê-la sendo curada pelo
poder do perdão daquele mal que poderia lhe causar a morte. Todas as
noites em minhas ministrações de curas e milagres tenho que conduzir
pessoas ao arrependimento pela imcompassividade de seus corações,
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vejo a manifestação de demônios e maldições na vida de pessoas que
guardaram mágoas em seus corações. Estas manifestações são as mais
diferentes, mas uma delas é que a pessoa começa a tremer como quem
está com muito frio e somente depois que ela perdoa o tremor
desaparece, demonstrando a olhos vistos que o mal foi quebrado pela
liberação do perdão e fé em Jesus Cristo. Assim estas pessoas passam
quase sempre a desfrutar de um novo tempo de liberdade e bênçãos.
Estes casos nos mostram que estas pessoas não puderam ser
curadas e abençoadas até que perdoaram. Algumas até mesmo ficaram
doentes devido a incompasividade de seus corações. Mas o que
aprendemos é que doenças são somatizadas pelo corpo, quando não
tratamos nossas emoções e sentimentos. Não podemos de modo
algum ter qualquer coisas em nosso coração contra qualquer pessoa.
Mesmo contra nossos algozes e inimigos. Por isto Jesus ordenou que
orássemos por eles.
Creio que poderia ficar desfilando exemplos, os presencio quase
que diariamente em minhas pregações pelo Brasil e mundo afora, mas
agora, gostaria de dar-lhe base bíblica para meus pensamentos.
Uma passagem bíblica que lança luz sobre este fenômeno, é o
capítulo 18 de Mateus, aonde o Senhor Jesus trata sobre o tema e nos
ensina sobre o dever que todos os seus seguidores o tem de perdoar
aos homens as suas ofensas.
A parábola fala por si, é de uma clareza impressionante, nela
o rei simboliza nosso Pai celestial, o servo incompassivo simboliza a
nós mesmos, e o conservo, o nosso próximo. Penso que a grande lição
deste texto é fato de o servo malvado ter sido recebido pela graça plena
do rei, mas depois, foi tratado segundo a misericórdia que concedeu ao
seu próximo.
Assim aprendemos que Deus usa de reciprocidade em seu
trato para conosco. O homem colhe aquilo que planta, é uma lei da
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semeadura estabelecida desde o principio e, portanto imutável. Jesus
ensinava isto ao dizer:
Com a mesma medida com que medirdes vos medirão de
novo. (Lucas 6:38)
Olhemos mais acuradamente a parábola do servo
incompassivo:
E, não tendo ele com que pagar.
Quantos de nós fomos perdoados pelo Pai celestial,
tínhamos uma divida impagável, pois não teríamos como quitar este
débito dos nossos pecados. Esta é simbolizada na vida daquele
conservo por uma quantia equivalente a 1.000.000 de reais, quantia
demasiada para suas posses. Ele foi então perdoado pelo rei e liberto
da prisão, no entanto, ele não perdoou a divida equivalente a 100 reais,
que o seu conservo lhe devia. Por esta razão, caiu da graça do rei para a
sua indignação. Sendo por isto entregue aos atormentadores até que
sua dívida fosse completamente paga. Mas lembre-se que ele não tinha
como pagar.
E, indignado, o seu senhor o entregou aos
atormentadores, até que pagasse tudo o que devia.
Como isto se aplica a nós? O que são estes atormentadores?
Acredito que estes atormentadores são tudo aquilo que nos trazem
sofrimentos sem causa, sofrimentos ilegítimos, pois somente os
sofrimentos decorrentes de nossa dedicação ao evangelho são
legítimos, e assim devem ser almejados. Entre os sofrimentos
ilegítimos estão as doenças e enfermidades, muitas delas causadas por
espíritos de enfermidades, e as doenças da alma, entre elas a depressão,
as tristezas sem causa aparente, síndrome do pânico e os traumas
psicológicos, as quais ocorrem por ação do mal que toma legalidade

6

Perfumando o Machado que Corta - Dário Martini

sobre corações incompassivo.
Presencio isto quase todas as noites em minhas ministrações.
Identifico o problema e a sua causa, removo a causa pelo
arrependimento e confissão e submeto tudo ao sangue de Jesus Cristo,
e quase sempre o mal desaparece.
Jesus disse: assim também vos fará meu pai celestial
Ele foi entregue aos atormentadores porque não perdoou.
Isto também poderá acontecer para você, claro que somente se você
não perdoar aqueles que pecaram contra você. Perceba que Ele esta
tratando com os filhos e não com os do mundo, ou seja, esta tratando
com pessoas que conhecem o Pai e que crêem nele. Ele estava falando
diretamente aos seus discípulos. Penso que aqui encontro a razão para
tantas doenças entre os freqüentadores das igrejas e também tanta ação
de espíritos de enfermidades no meio do povo de Deus. Tenho expulso
dezenas de espíritos de enfermidades e demônios atormentadores, é
muito rara a noite que não os expulso e veja que eu prego nos templos.
Fico imaginando a situação do mundo, se os templos estão nesta
situação.
Manifestou-se para destruir as obras do Diabo
Porém Jesus reitera inúmeras vezes que ele se manifestou
para destruir as obras do Diabo. E quais são as obras do Diabo. Tudo
aquilo que traz destruição a nossa vida, seja na esfera espiritual, física
ou financeira. Jesus se manifestou para destruir as obras do Diabo. As
obras do Diabo são tudo que nos impede de viver a plenitude da vida
que Jesus nos deu, através de sua morte no Calvário. A obra de Jesus
deve atingir cada esfera de nossa vida terrena e eterna, destruindo
assim toda obra do Diabo em nós.
Eu vim para que tenham vida e a tenham com
abundância
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Muitos não sabem identificar o que é bênção e o que é
maldição em suas vidas, chamando muitas vezes de bênçãos o que na
verdade não o é. Em Deuteronômio, no capitulo 28 o Senhor nos deu
através da instrumentalidade de Moisés o rol das bênçãos e das
maldições. Ali você poderá ter uma idéia do que é ser abençoado e do
que é ser amaldiçoado. Algumas coisas saltam aos nossos olhos, porém
o fato de as enfermidades não estarem entre as bênçãos deve nos levar
a pensar que ela tem causa maligna e não é propósito de Deus abençoar
alguém com enfermidades.
Os filhos de Deus devem esperar viver debaixo das bênçãos de
Deus, devem desfrutar de seu poder e da vida abundante prometida
pelo mestre, porque você acha que Ele disse que precisaríamos receber
poder? Pra que serve este poder, senão para destruir o mal em nossas
vidas e assim sermos testemunhas desta vida sobrenatural que temos
Nele. Se aposse então de sua vitória, conquistada e comprada por Jesus
na cruz sobre o Calvário! Remova as legalidades dadas ao inimigo, não
permita que os atormentadores se apossem de você. Destrua-os pela
fé no sangue do Cordeiro que foi morto antes do mundo, perdoando a
todos que pecaram contra você.
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PERDÃO, ESTRATÉGIA
DE VITÓRIA
"E a quem perdoardes alguma coisa, também eu; porque, o que eu
também perdoei, se é que tenho perdoado por amor de vós o fiz na
presença de Cristo; para que não sejamos vencidos por Satanás; Porque
não ignoramos os seus ardis."
(II Coríntios 2: 10 – 11).
Há alguns anos atrás, num país longínquo, vivia um homem
muito rico, senhor de grande numero de escravos. Mas, era um homem
tão bom, que todos os seus servos se orgulhavam de tê-lo como senhor,
dizendo:
"Não há debaixo do sol outro patrão melhor do que o nosso. Ele nos
alimenta e veste bem, dá-nos trabalho de acordo com as nossas forças. Não é
desconfiado, nem fala asperamente. Nada mais temos a desejar." Um dia,
quando os escravos estavam reunidos, louvando o seu senhor, viu-os
Satanás, e não gostou daquela harmonia entre eles. Assim, chamando
um servo, cujo nome era Aleb, obrigou-o a tentar os seus
companheiros, e Aleb então disse: "Já é tempo de acabarmos com esses elogios
ao nosso senhor. Naturalmente que até o próprio Satanás seria bom se tivesse servos
tão fiéis como nós. Experimentem fazer as coisas erradas e vocês verão que ele é um
homem como qualquer outro."
Os servos então resolveram fazer uma aposta com ele. Aleb
iria tentar o seu senhor. Se ele não conseguisse ficaria sem as suas vestes
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de festa. Se conseguisse, todos os servos lhe dariam as suas vestes. Eles
o defenderiam em caso de castigo. Aleb era um pastor e tinha a seu
cargo muitas ovelhas das quais o seu dono muito se orgulhava. No dia
seguinte o seu senhor apareceu lá no aprisco com vários visitantes.
Queria que eles vissem uma ovelha que era muito rara e para a qual não
havia preço. As ovelhas ficaram assustadas com a presença de
estranhos e não paravam, de modo que os visitantes não viram a
principal. Finalmente quando ficaram quietas, Aleb passou no meio
delas e fingindo não as ver, deixou-as em confusão novamente. O
patrão já cansado, disse-lhe: "Querido Aleb, apanha a ovelha de qualidade,
com muito cuidado e segura-a um momento para que possamos apreciá-la." Aleb
pulou entre as ovelhas como um leão e agarrou aquela de raça pela lã.
Depois a suspendeu por uma perna e torceu-a de tal maneira que se
ouviu um estalo e ele então segurou na perna direita, deixando a
esquerda pendendo, quebrada. Os visitantes e os escravos que
presenciavam a cena gritaram horrorizados. O dono ficou
extremamente vermelho, abaixou a cabeça, e não disse uma palavra.
Todos ficaram em silêncio esperando o resultado final. Finalmente o
patrão, sacudiu os ombros como se estivesse lançando fora uma
pequena carga e levantou seus olhos ao céu por um momento. Depois
sorrindo para Aleb disse-lhe: "Ó Aleb, Aleb! O seu mestre mandou que você
me tentasse, mas o meu Mestre é mais forte do que o seu. Eu não lhe castigarei. Há
muito tempo você vem desejando a liberdade e eu agora diante dos meus hóspedes o
declaro livre. Vá e leve com você a sua veste especial."
Aquele senhor estava atento às investidas do Diabo e pode
responder com os princípios da cruz, mas quantos de nós estamos
atentos aos ardis do inimigo, às emboscadas que Satanás prepara para
nos derrotar?
Jesus disse que o ladrão veio para roubar matar e destruir
(João 10. 10)
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Ele precisa ser desmascarado, para que suas ciladas sejam
desfeitas, e seus ardis na busca da destruição dos filhos de Deus
frustrados. Pois ele de todo modo tenta aqueles que são feitos à
imagem de Deus, aos quais contamina os corações com ódios,
ressentimentos e amarguras, trazendo assim a desgraça sobre eles.
Porém encontramos na Palavra de Deus, a Bíblia, exemplos
de como reagirmos e nos proteger contra seu ataque nefasto.

Paulo escolheu perdoar, como estratégia
de vitória.
Em II Coríntios 2: 4 - 5 lemos que o apostolo Paulo foi
contristado por alguém, ou seja, alguém fez algo que o entristeceu
muito
Porque em muita tribulação e angústia do coração vos
escrevi, com muitas lágrimas, não para que vos
entristecêsseis, mas para que conhecêsseis o amor que
abundantemente vos tenho. Porque, se alguém me contristou
não me contristou a mim senão em parte, para vos não
sobrecarregar a vós todos. (II Coríntios 2: 4,5.)
O agravo sofrido por Paulo foi de tal magnitude que o levou
a tribulação de coração e mesmo às lágrimas. Foi algo muito grave,
pois o apóstolo Paulo que era um homem acostumado a grandes
sofrimentos, até apedrejado fôra por causa do evangelho e mesmo
assim se entristeceu, porém, qual não foi sua atitude em direção ao seu
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ofensor, senão a opção da cruz, ou seja, perdão incondicional.
Basta-lhe ao tal esta repreensão feita por muitos. De
maneira que pelo contrário deveis antes perdoar-lhe e
consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado
de demasiada tristeza. Por isso vos rogo que confirmeis para
com ele o vosso amor. E para isso vos escrevi também, para
por esta prova saber se sois obedientes em tudo. E a quem
perdoardes alguma coisa, também eu; porque, o que eu
também perdoei. (II Coríntios 2: 6,7 e 10)
Paulo pede a todos que perdoe o seu ofensor e diz que ele
também o perdoara. Esta afirmação nos dá a oportunidade de vermos
como Paulo tratava a ofensa e os agravos que lhe faziam, e quais as
razões pela qual ele assim o procedia. A razão de Paulo em assim agir
encontra-se justificada nos seguintes versículos:
Se é que tenho perdoado por amor de vós o fiz na presença de
Cristo; para que não sejamos vencidos por Satanás; Porque
não ignoramos os seus ardis. (II Coríntios 2: 10 a – 11)
Nos motivos de Paulo encontramos uma afirmação estupenda:
a falta de perdão nos leva a sermos vencidos por Satanás, pois em seu
plano maquiavélico de derrotar-nos, implanta nos corações o
ressentimento, a amargura, o ódio que deságuam no desejo de
vingança. Todos estes sentimentos surgem na ausência do perdão. E
Satanás se usa destes sentimentos para trazer sua destruição.
Paulo então opta pela cruz, pois sabia que o perdão guardaria
aquela comunidade de irmãos em Cristo e faria com que ela
experimentasse o poder que existe na rejeição ao ódio e à vingança e
por fim a rendição incondicional a um estilo de vida, que usando de
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misericórdia perdoa aos seus algozes.
Nos tempos atuais também podemos observar belos
exemplos deste principio, os quais ainda surtem efeitos maravilhosos:
Nas belas montanhas da Pensilvânia, nos Estados Unidos, há um
grupo devoto de cristãos que leva uma vida simples, sem automóveis,
eletricidade ou máquinas modernas. São trabalhadores e levam uma
vida pacífica e tranqüila, separados do mundo. A maior parte do
alimento que consomem provém do cultivo em suas próprias
fazendas. As mulheres costuram, tricotam e tecem suas roupas, que
são recatadas e simples. Eles são conhecidos como o povo Amish.
Um motorista de caminhão de leite, de 32 anos, morava com
sua família na comunidade de Nickel Mines. Ele não era Amish, mas
sua rota de trabalho passava por muitas fazendas leiteiras Amish, onde
ele ficou conhecido como o leiteiro pacato. Em outubro de 2006, ele
subitamente perdeu toda a razão e o controle. Em sua mente
atormentada, culpou a Deus pela morte de seu primeiro filho e por
algumas lembranças incertas. Invadiu uma escola Amish sem qualquer
provocação, libertou os meninos e os adultos, e amarrou 10 meninas.
Atirou nelas, matando cinco e ferindo cinco. Depois, tirou a própria
vida. Essa violência chocante causou grande angústia entre os Amish,
mas não raiva. Houve dor, mas não ódio. Sua resposta foi imediata.
Coletivamente, eles começaram a procurar ajudar a família aflita do
leiteiro. Quando a família do leiteiro se reuniu em casa no dia seguinte à
tragédia, um vizinho Amish se aproximou, abraçou o pai do atirador
morto e disse: “perdoamos vocês”. Os líderes Amish visitaram a
esposa e os filhos do leiteiro e expressaram seu pesar e perdão, e
ofereceram ajuda e amor. Quase metade dos presentes no funeral do
leiteiro eram Amish. Por sua vez, os Amish convidaram a família do
leiteiro para assistir ao funeral das meninas que foram mortas. Uma
extraordinária paz se espalhou pela comunidade Amish, com sua fé
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dando-lhes amparo naquele momento de crise. Um residente local
resumiu de modo muito eloqüente as conseqüências daquela tragédia,
dizendo: “Estávamos falando a mesma língua, não apenas inglês, mas a
linguagem da solicitude, a linguagem da comunidade. E, sim, a linguagem do
perdão”. Foi uma admirável manifestação da plena fé que eles tinham
nos ensinamentos do Senhor no Sermão da Montanha:
"fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos
maltratam” (Mateus 5: 44)
A família do leiteiro que matou as cinco meninas fez a
seguinte declaração pública: “Para nossos amigos, vizinhos e a comunidade
Amish local: Nossa família deseja que cada um de vocês saiba que estamos
profundamente tocados por seu perdão, graça e misericórdia para conosco. Seu amor
por nossa família ajudou a promover a cura de que tão desesperadamente
precisávamos. As orações, flores, cartões e presentes que vocês nos deram tocaram
nosso coração a tal ponto que não há palavras para expressar. Sua compaixão
estendeu-se além de nossa família, além de nossa comunidade, e está mudando o
nosso mundo, e agradecemos sinceramente por isso. Saibam que sentimos
profundamente por tudo o que aconteceu. Estamos cheios de pesar por todos os
nossos vizinhos Amish, a quem amamos e continuaremos a amar. Sabemos que
ainda haverá muitos dias difíceis para todas as famílias que perderam algum ente
querido, por isso continuamos a depositar nossa esperança e confiança em Deus, a
fonte de todo o consolo, enquanto todos procuraram reconstruir nossa vida”. Como
foi que toda a comunidade Amish conseguiu manifestar tamanho
perdão? Foi devido à fé em Deus e à confiança na Sua palavra, que já
fazem parte de seu ser. Eles se consideram discípulos de Cristo e
querem seguir Seu exemplo. Ao saberem dessa tragédia, muitas
pessoas enviaram dinheiro aos Amish para pagar as despesas do
tratamento médico das cinco meninas sobreviventes e do
sepultamento das cinco que foram mortas. Os Amish outra vez
demonstraram serem discípulos de Cristo ao decidirem compartilhar
14
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esse dinheiro com a viúva do leiteiro e seus três filhos, porque eles
também foram vítimas daquela terrível tragédia.
O perdão nem sempre é instantâneo, como aconteceu com
os Amish. Quando crianças inocentes são molestadas ou mortas, a
maioria de nós não pensa em primeiro lugar no perdão. Nossa reação
natural é a raiva. Podemos até sentir-nos justificados por querer
“vingar-nos” de alguém que maltrate ou prejudique a nós ou nossa
família.

Perdão: Escudo contra o mal.
A falta de perdão, sem dúvida nenhuma, abre nossas vidas
para o ataque das trevas, para os ardis de Satanás, e não nos faltam
exemplos dos efeitos nocivos e catastróficos na vida humana,
ocasionados pelo ressentimento e pelo o ódio nos corações. Há tantos
exemplos de tragédias pessoais, ocasionadas por vinganças, mesmo as
guerras ilustram isto, como também muitas doenças psíquicas e físicas
que são resultado da somatização destes sentimentos perversos, pois
todas estas seqüelas têm sua raiz no coração humano contaminado
pelo mal, pois o coração é a fonte de nossa vida ou morte.
Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração,
porque dele procedem às fontes da vida. (Provérbios 4.23)
Quando poluímos esta fonte, o que sucederá? Fontes
poluídas produzem águas nocivas à saúde, e assim se tornam fontes
mortíferas, raiz de todos os males.
Jesus ensinou que o coração humano é fonte de muitos
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males:
Mas, o que sai da boca, procede do coração, e isso contamina
o homem. Porque do coração procedem aos maus
pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos
testemunhos e blasfêmias.(Mateus 15.18-19).
E em Salmos declara-se que as guerras procedem do coração
humano:
Quem pensa o mal no coração; continuamente se ajuntam
para a guerra. (Salmo 140.2)
Finalmente, debilidades físicas, ou doenças e enfermidades
podem proceder do coração:
Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo
meu bramido em todo o dia. (Salmo 32: 2-3).
Porque a minha vida está gasta de tristeza, e os meus anos de
suspiros; a minha força descai por causa da minha
iniqüidade, e os meus ossos se consomem. (Salmo 31: 10)
Quando falamos de pureza de coração, veremos que a porta
de entrada para todos estes males jaz na dificuldade de muitos em
liberarem o perdão, e assim se tornam reféns destes sentimentos
malditos, prisioneiros em seus próprios interiores, por isto o ditado
que diz: Libere perdão e deixe de ser prisioneiro.
Perdoar é a resposta da Cruz para os conflitos de
relacionamentos, bem como o bom remédio para a cura de doenças
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psicossomáticas e a esperança ao convívio fraterno e altruístico entre
os seres humanos.
O Dr. Sidney Simon, uma reconhecida autoridade sobre a
aplicação prática dos valores, forneceu uma excelente definição do
perdão que se aplica aos relacionamentos humanos: “Perdoar é libertarnos, é fazer melhor uso da energia que consumiríamos ao guardar rancor,
ressentimentos e mágoas. É redescobrir as forças que sempre tivemos e redirecionar
nossa capacidade ilimitada para compreender e aceitar as pessoas e a nós mesmos.”
A maioria de nós precisa de tempo para lidar com a dor e a
perda. Podemos encontrar todo tipo de motivo para adiar o perdão.
Um desses motivos é esperar que o ofensor se arrependa para depois
perdoá-lo. Mas essa demora faz com que deixemos de usufruir a paz e
a felicidade que poderíamos ter. A insensatez de reviver mágoas
antigas não nos traz felicidade. Alguns guardam rancor por toda a
vida, sem se darem conta de que ter a coragem de perdoar aqueles que
nos ofenderam é saudável e terapêutico.
O perdão vem mais prontamente quando, tal como os
Amish, temos fé em Deus e confiamos em Sua palavra. Essa fé “permite
que as pessoas suportem o pior que a humanidade pode infligir. Também permite
que as pessoas enxerguem além de si mesmas e, o mais importante: ela permite-lhes
perdoar”.
Todos nós sofremos ao passar por coisas que não parecem
ter o menor sentido. Não podemos compreendê-las nem explicá-las.
Talvez nunca venhamos, a saber, por que algumas coisas acontecem
nesta vida. Só o Senhor conhece a razão de alguns de nossos
sofrimentos, mas como essas coisas acontecem, precisamos suportálas.
Se puder perdoar de coração aqueles que nos causaram dor e
mágoa, passaremos a desfrutar de um grau mais elevado de autoPerfumando o Machado que Corta - Dário Martini
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estima e bem-estar. Alguns estudos recentes mostram que as pessoas
que são ensinadas a perdoar se tornam “menos iradas, mais esperançosas,
menos deprimidas, menos ansiosas e menos estressadas, o que leva a um maior bemestar físico."
Portanto, esteja alerta aos ardis do inimigo, ele fará tudo para
contaminá-lo e quebrar sua comunhão com Deus em Jesus Cristo, que
é a fonte de vida e poder, por esta causa o Senhor nos admoestou a
orarmos:
“E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós
perdoamos aos nossos devedores”, (Mateus 6: 12)
Lembre-se que não podemos nos aproximar de Deus e
recebermos seus benefícios se não perdoarmos. Por isto Jesus nos
ensinou a orar desta maneira, e também de todos os princípios
contidos na oração do Pai Nosso ele somente enfatizou o perdão,
deixando muito claro a sua importância em nosso trato com o
Altíssimo Deus, santo três vezes que habita nos altos céus. Suas
palavras são diretas e incontestáveis;
“Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também
vosso Pai celestial vos perdoará a vós; Se, porém, não
perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai
vos não perdoará as vossas ofensas”. ( Mateus 6: 14-15).
Qual é o maior beneficio da cruz! Ou melhor, qual é a mais
importante conquista da cruz! Não é senão o perdão dado a nós no
sangue de Jesus. Sem este perdão passaríamos a eternidade em trevas e
então de que nos adiantariam as bênçãos e milagres nesta vida? Por
isto Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Tudo que precisamos fazer é
crer e assim o que foi feito se tornará realidade em nossa vida. No
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Salmo 103 são listados os benefícios que nos trouxe o madeiro. E
primeiro destes benefícios qual foi? Lemos primeiramente:
E Ele quem perdoa todas as suas iniqüidades
E só então:
E sara todas as tuas enfermidades.
Quais foram as primeiras palavras de Jesus ao ser levantado na cruz
senão:
"Pai perdoa-os porque não sabem o que fazem".
Lemos no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, que Jesus ao ver a fé do
paralitico e seus amigos que foi trazido sobre uma cama até a sua
presença, lhe disse:
"Filho; os teus pecados te são perdoados".
Portanto, se o maior benefício da cruz é o perdão, e se segundo a
oração do Pai Nosso, Deus não concede perdão aqueles que não
perdoam o próximo, ou usando ainda outras palavras: se Deus não
concede o mais importante e imprescindível beneficio da Cruz que é o
perdão ao incompassivo de coração, lhes pergunto: pode Ele curar ou
abençoar aqueles que rejeitam perdoar? Receio que não.
Se é que tenho perdoado por amor de vós o fiz na presença de Cristo;
Paulo, tinha outras duas motivações para perdoar, o amor próximo e o
amor de Cristo. Pois se amamos devemos perdoar, se não perdoamos
ao nosso próximo, não poderemos conviver com ninguém, o perdão
nos aproxima e conseqüentemente nos leva ao prazer de estarmos na
companhia de outros e assim desfrutar-nos uns dos outros. Só o
perdão nos guardará de despendermos nossa vida nos afastando das
pessoas. E muito melhor perdoar e preservar relacionamentos, do que
construirmos novos relacionamentos que terão o mesmo fim, isto é
claro, se não formos compassivos.
Perfumando o Machado que Corta - Dário Martini
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Mas a grande motivação de Paulo para perdoar, certamente foi
Cristo. ele declara:
na presença de Cristo o fiz
Pois como podemos ser discípulos de Cristo se não perdoamos, a
Palavra ensina-nos a perdoar como Cristo nos perdoou, e como Ele
nos perdoou. Ele nos perdoou na cruz, as suas primeiras palavras na
cruz demonstravam seu coração cheio de amor por nós, pois disse:
Pai perdoa-os, pois não sabem o que fazem
Isto no momento em que ele sofria a maior injustiça imputada a
alguém, pois foi o homem mais justo e bom que aqui nesta terra viveu,
gastou seus dias abençoando o seu povo, e mesmo assim eles o
deixaram e o entregaram para ser crucificado. Até convenceram
Pilatos, que lavou as suas mãos diante daquela injustiça, não o
querendo crucificar, mas consentindo por medo, pois seu próprio
povo pedia a libertação de Barrabás e a sua crucificação. Deram a Ele a
pior morte que alguém poderia sofrer. O açoitaram com o azorrague,
até moer sua carne, golpearam no rosto, obrigaram-no a carregar a
cruz e finalmente o cravaram no madeiro reservado aos malditos.
Logo Ele que veio para nos abençoar. Mas qual foi a atitude de seu
coração e seu desejo para com estes, Ele os perdoou e mais, orou para
que seu Pai os perdoasse. Como podemos nós não perdoaríamos
depois de tal exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo.
Anos atrás conheci em minha vida o poder de praticar perdão.
Naquele tempo pastoreava uma igreja em Ribeirão Preto e dirigia a
Conexão Paz, obra que iniciei para ajudar as pessoas dependentes de
drogas com o evangelho. Eu havia me mudado recentemente para uma
casa que ficava em uma rua sem fim, formando assim uma pequena
vizinhança de cinco casas. Havia encomendado um toldo para a
entrada da igreja, fiz vários orçamentos e finalmente optei pelo preço
mais em conta. Estava em minha casa quando o toldista veio entregar o
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serviço e receber os valores. Porém ao trazer o valor contratado, ele
disse que estava faltando o dinheiro do imposto. Disse-lhe que aquele
era o preço tratado entre nós. Porém ele disse que se não pagasse estes
18 por cento a mais do ICMS ele levaria o toldo de volta. Eu disse a ele
que então assim o fizesse, pois não estava disposto a pagar mais do que
havíamos combinado. Foi então que aquele homem se transformou.
Partiu pra cima de mim para me agredir, era um homem enorme e
estava armado, e como me escondi em minha casa, ele ficou me
ofendendo e me xingando por um longo tempo, só então foi embora
rogando pragas. Fiquei muito triste e envergonhado diante de meus
novos vizinhos, e aquilo feriu meu coração. Então orei ao Senhor e
pedi que me dissesse o que fazer. Pois o desejo do meu coração era
processá-lo por injurias. Mas o Senhor me disse que deveria perdoar e
dar-lhe a minha túnica. Por isto, no outro dia fui à loja daquele homem,
pedi que me perdoasse, paguei o que queria e ainda dei-lhe uma
quantia a mais alegando que era por danos causados a ele por minha
incompreensão. Ele ficou furioso, queria me bater, porque pensou que
eu estava zombando dele, mas deixei o dinheiro lá e sai
cuidadosamente de sua loja. Os anos se passaram e um dia um padre
entrou em meu escritório, buscando ajuda para um jovem que se
drogava. O padre me disse que me procurava por indicação de um
certo toldista que me tinha em grande consideração. E qual não foi a
minha grata surpresa em ouvir isto daquele padre, que se dissera
impressionado pela grande estima que aquele toldista demonstrara
por mim. Como foi gratificante ver o poder do perdão derrotar o ódio
e a incompreensão e trazer a tona os melhores sentimentos dos
corações.
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Legalidades e maldições!
Se, porém, não ouvires a voz do Senhor teu Deus, se não cuidares
em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que
eu hoje te ordeno, virão sobre ti todas estas maldições, e te
alcançarão. (Deuteronômio 28: 15)
O caminho natural da revelação é obviamente o estudo
da Palavra de Deus. Quando a examinamos encontramos luz e
assim nossos caminhos são norteados por esta bússola divina.
No entanto, este principio que quero lhes comunicar, tomou o
caminho inverso em minha vida, ou seja, enquanto observava o
poder emanado do perdão, me pus a pesquisar na palavra de
Deus por qual razão este fenômeno de dava, e se o mesmo era
respaldado pelo texto sagrado, então, pude constatar que lá
estava, para todos que queiram aprendê-lo.
Não se trata de empirismo, já que o empirismo é uma
teoria filosófica que defende o conhecimento da razão, da
verdade e das idéias racionais através da experiência, e sim de
ortopatia, elaboração do conhecimento emergente a partir da
prática. Ou seja, pela prática chegamos a elaboração de verdades
que já foram reveladas na Palavra de Deus, e creio piamente que a
Bíblia Sagrada é a Palavra de Deus, portanto, para nossa
segurança eterna devemos ser respaldados por ela.
A partir deste texto devo trazer reflexões sobre as
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legalidades que podem ser concedidas aos poderes das trevas.
Quando isto acontece, as forças do mal trazem todo tipo de
sofrimentos, físicos, psíquicos e espirituais às pessoas.
Normalmente são situações que não são resolvidas pelos meios
naturais.
Nestes mais de 20 anos de ministração de cura divina e
libertação, tenho aprendido que apesar de Jesus ter garantido
nossa vitória através de sua obra sobre a cruz, isto não vem
automaticamente sobre nós, existe algo que só nós podemos e
devemos fazer por nós mesmos, o trabalho Dele foi consumado
na cruz, mas agora é tempo de fazermos a nossa parte. E qual não
é o nosso trabalho senão obedecermos a Palavra de Deus?
Muitas vezes resumimos nossas responsabilidades ao
freqüentarmos templos uma vez por semana, freqüentemente
aos domingos. No entanto, Deus espera muito mais do que isto
de nós. Ele espera que conheçamos profundamente sua Palavra,
e que sejamos aptos então a nos submeter à sua vontade. Pois, a
razão de muitos sofrimentos e derrotas é apontada pela falta de
conhecimento do seu povo. O mundo já está condenado à
perdição, porém não é ao mundo que se refere e sim ao povo de
Deus ao declarar que
"O meu povo perece por falta de conhecimento"
(Oseas 4: 6).
Por esta razão é premente termos o logos de Deus,
escrita em pergaminhos, e contida naquela que conhecemos hoje
Perfumando o Machado que Corta - Dário Martini
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por Bíblia Sagrada e também nos urge o rhema de Deus, que é
escrita em nossos corações pelo Espírito Santo.
Este texto inicia a série LEGALIDADES. Nesta série
tentarei ajudar aos meus leitores a removerem toda e qualquer
legalidade dada às trevas em suas vidas. Através da revelação da
verdade,
"Conhecereis a verdade e a verdade vos
libertará (João 8:32).
Neste opúsculo trato sobre o coração incompassivo,
apontada por Jesus, o mestre, como a razão da ineficácia das
orações de muitos:
..e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós
também temos perdoado aos nossos devedores; Porque,
se perdoardes aos homens as suas ofensas, também
vosso Pai celestial vos perdoará a vós; se, porém, não
perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará
vossas ofensas.
Mateus 6: 12, 14, 15.
E se somos ineficazes em nossas orações, como o
seremos no resto? O preceito do perdão também foi amparado
por Paulo em seus escritos:
Antes sede bondosos uns para com os outros,
compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como
também Deus vos perdoou em Cristo. (Efésios 4: 32).

24

Perfumando o Machado que Corta - Dário Martini

Muitas vezes minimizamos a questão do perdão,
pensando tratar de assunto pertinente a beatos, porém, quando
Jesus ensinou-nos o dever de conceder o perdão, ele estava nos
ensinado estratégias de guerra contra as forças do mal, pois não
temos que lutar contra a carne e o sangue e sim contra as forças
do mal nos lugares celestiais
Pois não é contra carne e sangue que temos que lutar,
mas sim contra os principados, contra as potestades,
conta os príncipes do mundo destas trevas, contra as
hostes espirituais da iniqüidade nas regiões celestes.
(Efésios 6: 12).
Entendo por legalidade todo pecado cometido e não
confessado, seja por nós ou por nossos antepassados
Então confessarão a sua iniqüidade, e a iniqüidade de
seus pais, com as suas transgressões, com que
transgrediram contra mim; (Levítico 26: 40)
Porém, neste texto quero enfatizar o coração incompassivo, que
leva aas pessoas a não perdoarem. Ou a dificuldade que muitos
têm em liberar perdão aos seus detratores. Todo pecado tem uma
conseqüência ruim sobre nós e as vezes funesta.
Porque o salário do pecado é a morte, (Romanos 6: 23)
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O pecado gera morte e a morte é o contrário da vida que Jesus
quer te dar. Todo pecado não confessado continua agindo contra
nós, nos causando injustiças, por esta razão precisa ser anulado
através do arrependimento, confissão e fé em Jesus Cristo.
E dissermos que não temos pecado nenhum, enganamonos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se
confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para
nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemolo mentiroso, e a sua palavra não está em nós (I João
1:8-10).
Abra seu coração para receber esta palavra rhema que o
Senhor escreveu em meu coração e esteja pronto para remover
de sua vida todo obstáculo, e assim às bênçãos infindáveis e
eternas conquistadas pelo sangue de Jesus Cristo serão
derramadas sobre você.
Agora faça o mesmo, remova de sua vida toda legalidade
dada ao mal, perdoe a todos que te feriram. Arrependa-se da
incompasividade de seu coração e faça esta oração no silencio de
seu quarto:
"Senhor Jesus, obrigado por me perdoar, apesar de meus
pecados o terem colocado sobre o madeiro. Creio em ti e no
poder de teu sangue redentor. Ajuda-me a discernir e neutralizar
os ardis de Satanás, por isto agora, escolho também perdoar e
abençoar aqueles que me feriram, do mesmo modo que fizeste a
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mim. Eu os perdôo e os abençôo no teu nome Jesus".
Finalmente, Como disse George Herbert; Sê como o sândalo,
que perfuma o machado que o fere. Dizem que os lenhadores trazem
às suas narinas o machado usado para desferir os golpes finais
ao sândalo, que caiu em um derradeiro gemido. O fazem porque
o sândalo perfuma o machado que o corta. Que possamos
também ser como o sândalo, perfumemos a vida daqueles que
nos ferem, ao pecar contra nós, com o perfume da
misericórdia, do amor e do perdão incondicional.

Deus te abençoe rica e maravilhosamente no
nome de Jesus.

Dário Martini
Evangelista nas nações
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