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RITUAL DE PERDÃO 
 

O Perdão é das forças mais poderosas que existe. 

Está ligado à Compaixão e segundo Osho, a compaixão é a forma mais elevada 

de amor. É a capacidade de amar não só quem nos é próximo e nos faz sentir 

bem, mas também toda a humanidade incluindo aquelas pessoas que nos 

desafiam ao nosso máximo limite. 

 

Há pessoas para quem perdoar é fácil e automático, mas para outras pessoas o 

simples ato de perdoar pode ser das atividades mais corajosas de sua vida. 

Guardar ressentimento, memórias de dor, zanga, raiva e outras emoções 

contrativas é uma forma de autoproteção. Guardamos e não soltamos o que 

sentimos como forma de evitar no futuro passar pelo mesmo.  

 

É uma forma inconsciente de tentar proteger-nos, no entanto, isso não ajuda 

nada e só garante mais situações semelhantes que são atraídas pela vibração 

que guardamos dentro. 

 

Por exemplo, uma mulher é traída e sente-se completamente revoltada, 

zangada com o companheiro, com a vida e com ela própria por se deixar 

enganar.  

Se não atravessa todas estas emoções para sair do outro lado com a 

aprendizagem em relação a essa situação, pode passar toda a sua vida em 

atitude de desconfiança e com a ferida da traição ativa.  

 

Esta ferida e esta vibração vai atrair mais situações semelhantes que vão 

reforçar a crença que não é possível confiar em ninguém. A raiva e a zanga 

transformam-se a longo prazo em ressentimento e essa energia vai ser um íman 

de atração de situações semelhantes. Essa mulher vai começar a atrair amigas 

que também viveram situações de traição, até se transformar num culto à 

feridologia (como referiu Caroline Myss). Mulheres que se unem por uma ferida 

que sangra.  
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A solução passa por assumir total responsabilidade, aprender a perdoar a si 

propria e ao outro, aceitando que foi uma aprendizagem da vida e que ela tem 

o poder de evitar situações semelhantes futuras. 

 

Para isso, terá de soltar a crença que todos os homens são maus e que as 

mulheres são vítimas, isto pode até representar um corte radical com o seu 

grupo de amigas traídas – como pode ela perdoar e deixar ir tal situação 

horrenda?  

A verdade é a seguinte: se não soltamos o nosso passado, o nosso ego ferido, a 

nossa vida vai ser uma ferida aberta em vez de um livro aberto no qual podemos 

sempre criar e resignificar aquilo que nos acontece. 

 

A dor é inevitável, há que passar por ela.  

Há que soltar todas as emoções contrativas: gritar, escrever furiosamente, 

soltar toda a carga energética e emocional. Depois da tempestade, o ar 

(emocional) fica novamente limpo.  

Perdoar não significa estar de acordo com o que aconteceu ou manter aquela 

pessoa na nossa vida. Perdoar significa limpar a dor e as emoções contrativas, 

ver a situação de uma perspetiva mais elevada e ativar a compaixão para me 

perdoar a mim e ao outro.  

 

Em essência somos todos inocentes. Todas estamos o máximo possível a fazer 

com que a Vida seja uma experiência positiva e todos temos as nossas feridas 

que se ativam e nem todos estamos no mundo do desenvolvimento pessoal 

para aprender a lidar com elas.  

 

Compaixão é preciso. Tolerância. Amor.  

 

E dizer adeus à manipulação. Às vezes perdoamos muito rápido. E é importante 

ver dentro se realmente estamos a perdoar e passamos pela fase de libertação 

emocional ou se estamos a fazer uma bypass ao perdão pelo medo de perder o 

outro. Se temos medo de perder e não nos colocamos em 1º lugar – nós acima 

de tudo – é fácil perdoar superficialmente mas, atenção, não ocorre a cura 

profunda, a libertação e a transformação. 
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Todos nós sabemos o que é esse perdão que só deseja que fique tudo bem 

novamente.  

 

Sente o que há a sentir. Deixa a emoção vir. Dá-te tempo de processar tudo. O 

que é para ti nunca te poderá ser tirado. Confia. Vive. Liberta e solta. O que é 

teu voltará ou sentirás no seu momento fortes sinais para voltar. Mas primeiro 

tu. 

 

O perdão é um processo pessoal. Não precisas do outro para concluir o 

processo de perdão. Podemos definir alguns passos para o perdão: 

 

1º PASSO: QUERER PERDOAR 

 

Uma parte de nós não quer, mas a outra quer mesmo perdoar. Quando 

afirmamos à vida: “Por favor, ajuda-me Vida a perdoar esta situação / pessoa” 

– a força do perdão começa a ativar-se. 

 

2º PASSO: IDENTIFICAR E VIVER TODAS AS EMOÇÕES ASSOCIADAS 

 

A dor, a raiva, a culpa, a acusação, a revolta, a frustração, o desespero, todas 

estas emoções precisam ser expressas na sua totalidade.  

Não chega querer perdoar e fazer um esforço mental. É preciso sentir o que há 

a sentir. Como diz Carl Jung: “não há transformação sem emoção” – se for 

necessário pega no teu carro e grita pelo caminho, permite-te a loucura de 

momentos e solta tudo o que há dentro. Quando mais soltares, mais te 

transformas. Não tentes controlar o processo, entrega-te e confia que 

brevemente estarás do outro lado com um coração sereno e capaz de perdoar, 

naturalmente, no tempo certo. 

 

3º PASSO: ABRE-TE À GRAÇA DIVINA, NÃO RESISTAS 

 

Depois de soltar as emoções contrativas, chega um momento que não 

controlas, como uma brisa, naquele dia sem esperar que te traz a possibilidade 
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de libertação. É a graça divina. Chegou o momento de soltar. E o teu ego pode 

resistir, afinal até tens razão, aquela pessoa é que é X, Y, Z… Mas no teu coração 

sabes que podes soltar e que não há perigo de soltar. Podes viver sem essa 

parte tua ferida. Podes renascer das cinzas e cultivar amor e compaixão no teu 

coração. Afinal tu mereces viver em paz. 

 

Há situações que levamos anos a perdoar. Emoções tão intensas… É preciso 

paciência. Cuidar de si, com carinho e compaixão. Outras vezes é fácil perdoar. 

Identificar, soltar e abrir-se à graça divina da purificação cardíaca. E é um 

músculo que se treina. Quanto mais perdoamos mais fácil se torna. E vida 

começa de novo a cada momento, cheia de vida, de infinitas possibilidades. 

 

É natural que até aqui tenham acontecido muitas coisas em relação ao dinheiro 

na tua vida, com outras pessoas, as tuas memórias de infância, e depois 

decisões tuas, tu com o dinheiro… Imagina o que sentirias se pudesses renovar 

toda essa energia agora mesmo e a cada dia? 

O dinheiro gosta de leveza, liberdade e prazer. E não há prazer onde existe 

culpa ou acusação ou medo excessivo.  

Está na hora de soltar tudo isso, perdoar tudo e todos na tua vida e começar a 

criar uma nova realidade totalmente renovada em relação ao dinheiro. Soltar o 

velho para abrir espaço ao dinheiro na tua vida. 

 

Consegues sentir já o espaço que o Perdão vai criar na tua Vida a cada dia? Até 

respirar melhor certo? Avança, tu mereces! 

 

Há muitas maneiras de perdoar e podes experimentar várias até encontrar a 

tua. Eu gosto especialmente de seguir os passos descritos em cima e de dizer 

diariamente uma variação do ho'oponopono: 

 

I am Sorry (Lamento) 

Please Forgive Me (Por favor perdoa-me) 

I Love You (Eu amo-te) 

Thank You (Gratidão) 

I Let Go Now (Eu deixo ir agora) 
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E adoro acompanhar com esta música que podes encontrar no Youtube:  

 

Lo siento, perdón, gracias, te amo - Darwin Grajales 

https://www.youtube.com/watch?v=drgxllLMxrY 

 

E procuro fazer este processo todos os dias, cada dia é um dia diferente. A 

variação do ho'oponopono permitem-me renovar o meu coração a cada dia. 

Começar de novo, sorrir, abrir-me aos milagres da vida e reconhecer-me como 

humana, perfeita nas minhas imperfeições e um Ser em progressivo 

crescimento. Humildade de coração e Gratidão perante a Grandeza da Vida. 

Essa abertura permite um fluxo de abundância e prosperidade livre à minha 

vida. 

 

Em situações mais desafiantes, em que o perdão ou o soltar é mais difícil, gosto 

de entregar-me à Vida num Ritual em que me deito na minha cama ou sofá e 

escuto esta música com o meu coração totalmente aberto: 

 

I Surrender – Hillsong 

https://www.youtube.com/watch?v=HcnfT4arZtI 

 

Perdoa, mantém o teu coração purificado a cada dia o mais que possas e verás a 

prosperidade crescer na tua Vida.  

Tu mereces PAZ. Tu tens o Poder de CRIAR PAZ a cada dia em ti. Essa Paz vai 

atrair o que é para ti. E a gratidão num coração puro, é a cereja no topo do bolo. 

Com esse estado de espírito, conseguirás tudo que desejares. Acredita em ti, 

acredita na Vida.  

Respeita o teu ritmo e o ritmo da Vida. Sê paciente.  

Faz a tua parte e confia que a Vida fará a sua. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=drgxllLMxrY
https://www.youtube.com/watch?v=HcnfT4arZtI

	Capa
	Ritual de Perdão formatado

