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Orestes perseguido pelas fúrias (1862) 

William Bouguereau 

 

Estava buscando aperfeiçoar meus conhecimentos acerca da mitologia antecedente e concorrente ao 

surgimento da Filosofia Grega e acabei então por me deparar com uma narrativa curiosa (retratada 

pelo poeta grego Ésquilo) e que até então era-me desconhecida. 

 

Trata-se do mito das Erínias, as Fúrias (definição romana), divindades do remorso, deusas violentas, 

guardiãs das leis da natureza e da ordem no mundo, no sentido físico e moral. 

 

Perguntei-me então qual seria o sentido deste mito e após refletir por instantes percebi que se tratava 

da problemática do perdão. Sem dúvida a narrativa é muito apropriada. As Erínias puniam todos 

aqueles que ultrapassavam os seus direitos em prejuízo dos outros. São as vingadoras dos crimes 

cometidos, divindades da Ananke, conceito filosófico-religioso que lembra a reposição dos limites. 

As Erínias eram semelhantes a Nemesis, enquanto esta punia os Deuses, as Erínias puniam os 

mortais. 

 

Eram Tisífone (Castigo), Megera (Rancor) e Alecto (Interminável). 

 

As Erínias não deixam o criminoso esquecer seus crimes. São a consciência. Interiorizadas, 

simbolizam os remorsos, os sentimentos de culpa que podem levar até à autodestruição, se 

consideramos as faltas inexpiáveis. Não se calam nunca, dia e noite, não deixando o criminoso 

dormir ou se alimentar. 

 

Não obstante, elas poderiam se transformar nas Eumênides, as Benfeitoras, quando há o 

arrependimento sincero, que leve a uma apreciação mais comedida dos atos praticados. Não 

bastava, porém, para as Erínias a declaração do arrependimento. Imprescindíveis, para elas, 

objetivamente, era a reparação pecuniária, sempre pesadíssima, as penitências, longas penitências, e 

o trabalho social gratuito por anos e anos. Só, então, as Erínias podiam deixar o criminoso em paz.  
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As Erínias são convocadas pela maldição lançada por alguém que clama vingança. São deusas 

justas, porém implacáveis, e não se deixam abrandar por sacrifícios nem suplícios de nenhum tipo. 

Não levam em conta atenuantes e castigam toda ofensa contra a sociedade e a natureza, como por 

exemplo, o perjúrio, a violação dos rituais de hospitalidade e, sobretudo, os assassinatos e crimes 

contra a família. 

 

Constatação de que todos nós ainda somos imperfeitos. 

 

Ninguém ainda em nosso plano, atingiu a perfeição, por isso, o erro faz parte das nossas vidas. Se 

alguém nos ofende, não o faz por maldade, mas por ignorância. 

 

“Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem” (Lucas 23.34). 

 

Aceitar as pessoas como elas são. 

 

Cheias de virtudes e defeitos. Devemos sair da ilusão de que os outros devem ser perfeitos, quando 

agem conosco. Nem mesmo nós somos perfeitos ao agir com o próximo! 

 

Será que estamos esperando lidar com seres angélicos num planeta de provas e expiações? 

 

O erro está em nós, que não aceitamos as pessoas como elas são. Sem Aceitação, Não há Perdão! 

 

Nos aceitando e aos nossos irmãos como eles são, nossos relacionamentos ficarão melhores. Por 

quê?  

 

Porque não haverá tanta cobrança, tanta expectativa. O perdão é sempre para quem perdoa 

(deixamos de ser vítimas de quem nos prejudicou). 

 

O perdão traz um grande alívio para quem perdoa. Nem sempre para quem é perdoado. Porque 

muitas vezes quem é perdoado não consegue se livrar da sua consciência. Quem realmente perdoa, 

consegue libertar-se daquela parte pesada da lembrança a ponto de não mais sofrer ao relembrá-la.  

 

Quem perdoa livra-se do fardo triste que carregava e quem foi perdoado nem sempre alcança a 

mesma graça, uma vez que assumiu um ônus pelo qual responderá, ainda que perdoado. 

 

Caso não nos perdoarmos ou não perdoarmos alguém, carregaremos os sentimentos de mágoa e 

ressentimentos e esse lixo tóxico produzirá em nosso organismo doenças de difícil tratamento. Se 

alimentarmos ideias de ódio e vingança, sobrecarregamos nossos centros energéticos, perturbando o 

nosso organismo, desencadeando um mundo de distúrbios, fazendo com que nossa alma sofra as 

consequências do que provocou. 

 

Nossos verdadeiros inimigos são a mágoa, a raiva e o ódio. 

 

As pessoas não entendem que quem perdoa é o mais beneficiado e teimam em afirmar que o outro 

não merece seu perdão. Mas, agindo assim, elas estão apenas criando uma montanha de dor para 

elas mesmas. É preciso lembrar que tudo que pensamos, sentimos, falamos e fazemos, cria seu 

próprio mundo. 

 

Essas emoções destrutivas são verdadeiras chagas que nos queimam por dentro, tiram nossa paz e 

alegria. O perdão é para nossa própria cura. 
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Analisemos os acontecimentos negativos no passado e reconheçamos que passado é passado e que 

nada vai mudar esses acontecimentos. Percebamos que não adianta guardar ressentimentos, pois isto 

apenas perturba nossa mente criando infelicidade para nós mesmos. 

 

Pessoas de difícil convívio em nossos relacionamentos nos ajudam a desenvolver estas virtudes: 

paciência, tolerância, perdão, compaixão e compreensão. 

 

São como termômetros, pois através delas vamos nos autoconhecendo, descobrindo o quanto já 

evoluímos e o quanto ainda precisamos dissolver a raiva ou o ódio em nosso coração. 

 

Perdoar não é esquecer algo doloroso que aconteceu. 

 

Perdoar e esquecer são coisas diferentes. Podemos até nos lembrar desses acontecimentos, mas o 

importante é abandonar os sentimentos negativos relacionados a esses acontecimentos. Ao perdoar 

não ficamos presos ao passado. 

 

Libertamo-nos das amarras das mágoas e experimentamos a leveza do coração. Perdoar é essencial 

ao nosso bem estar interno. 

 

Sem esta prática as ervas daninhas da amargura, do ódio e do ressentimento, impedirão que 

representemos integralmente, o caráter do Cristo ao mundo (caso sejamos ou queiramos ser estes 

representantes). 

 

Quando devemos perdoar? 

       

No momento em que fomos atingidos - injuriados, maltratados, ofendidos, perseguidos, etc. 

 

Por que então, é tão difícil perdoar? 

 

Temos grande dificuldade em colocarmo-nos no lugar do outro, procurando perceber os sentimentos 

e emoções que o levam à ofensa. 

 

Temos dificuldades imensas em comunicarmo-nos, uns com os outros, de forma clara, expressando 

objetivamente nossos pensamentos e ideias. Quantas vezes ofendemos e somos ofendidos pela má 

expressão das nossas frases, por não nos fazermos entender. 

 

Não sabemos também e não nos esforçamos para interpretar, corretamente, o que o outro tenta nos 

dizer. 

 

Percebemos nos outros, com muito mais facilidade, os defeitos, o que nos impede de compreendê-

los. Habituamo-nos a julgá-los, preconceituosamente, com exigências que não temos para conosco. 

 

Vivemos durante inúmeras encarnações considerando o perdão, a indulgência, a bondade como 

expressões de fraqueza e de covardia. Entendemos um dever vingar-nos sempre que nos 

julgássemos ofendidos. 

 

Todavia, sentimos dificuldade de libertarmo-nos dos hábitos "de defesa da honra e da dignidade", 

do "ter vergonha na cara", "ter sangue nas veias", do "não levar desaforo pra casa", porque "difícil 

não é aprender coisas novas, difícil é desaprender antigos hábitos". 

 

Melindramo-nos, tão facilmente, por tão pequenas coisas, com as pessoas com as quais convivemos 

e até com as que amamos!... 



Artigo – Sobre o Perdão                                           Sociedade das Ciências Antigas                                             4 

 

 

Gostaríamos que todos nos julgassem pelas nossas boas intenções e não pelas nossas atitudes e 

ações equivocadas. Porém, nós também, em relação aos outros, não nos esforçamos em 

compreender as suas dificuldades, os seus sentimentos e, queremos deles atitudes e ações que 

consideramos ideais, mas que ainda estão distantes de serem desenvolvidas por nós e em nós 

mesmos. 

 

Quem necessita de perdão? 

 

Todos nós, Espíritos eternos, imperfeitos ainda como demonstram a complexidade de sentimentos e 

emoções contraditórios que se agitam em nosso interior, levando-nos a erros e enganos. 

 

O perdão no dia-a-dia leva-nos à humildade de reconhecermo-nos todos iguais: 

 

 Na origem. 

 Na destinação. 

 Nas possibilidades do desenvolvimento do nosso potencial. 

 E com as mesmas dificuldades de aprendizado.                                                       

 

Perdoar é desculpar, não valorizando a ofensa, minimizando-a; é esquecer o mal recebido; é não 

sentir no ofensor um inimigo, mas um irmão com dificuldades pessoais. Necessitado de ajuda, de 

compreensão, de amor.  

 

Em um grau elevado de evolução, perdoar é não se sentir ofendido, magoado, ferido pelo outro. 

Esse ideal a ser perseguido é não necessitar de perdoar porque vê nessa vivência, o exemplo maior é 

o do Cristo: "Perdoai-lhes Pai, porque não sabem o que fazem". 

 

Até conseguirmos alcançar esse ideal é preciso ter essa meta como ponto de chegada, como fim a 

ser atingido. 

 

Como toda chegada tem seu ponto de partida, precisamos iniciar já, agora, o fortalecimento de 

nossa vontade no esforço de perdoar seja quem for, em qualquer situação ou circunstância. 

 

Estimulado pela vontade de desenvolver, em nós, a virtude do perdão, devemos nos propor, 

perseverantemente, o exercício do perdão, sempre que surgir a oportunidade, sem alarde, no íntimo 

de nós próprios, da maneira que pudermos, em situações simples ou complexas, porque somente no 

exercício constante no dia-a-dia, a própria ação de perdoar se constitui no reforço da vontade de 

perdoar. 

 

É uma luta interna, invisível aos olhos alheios, por vezes muito difícil e tanto mais difícil se torna 

para a pessoa dominada pelo orgulho e egoísmo. 

 

Com diz uma bela Oração do Perdão de Masaharu Taniguchi: 

 

"Eu te perdoo e você me perdoa. 

Eu te amo e você me ama. 

Eu e você somos uma só pessoa perante Deus. 

Oro sinceramente pela sua felicidade. 

Seja cada vez mais feliz. 

Obrigado Deus, muito obrigado". 

 

Esta oração é muito poderosa e produz efeitos imediatos em nós e nas outras pessoas. 
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Mesmo que comecemos a orá-la, sentindo ainda muita raiva, apenas o fato de rezar, de abrir nosso 

coração, vai nos libertando e aos outros também. 

 

Entendamos que para perdoar não precisamos conviver com a pessoa. O importante é orar 

sinceramente para que ela seja feliz. Tanto quem perdoa como quem é perdoado é beneficiado com 

o perdão. 

 

Quem somos e quem queremos ser? 

 

Por que pedir perdão a si mesmo? 

 

Normalmente, nós o fazemos pelo mesmo motivo por que nos desculpamos com os outros: 

desejamos restaurar um relacionamento. 

 

Quando pede perdão a alguém, espera que essa iniciativa remova a barreira entre os dois, de 

maneira que o relacionamento continue a se desenvolver. 

 

Ao pedir perdão a si mesmo, nós procuramos remover o desequilíbrio emocional entre a pessoa que 

deseja ser (o "eu" ideal) e aquela que é de fato (o "eu" real). Quanto maior a distância entre o "eu" 

ideal e o "eu" real, maior a intensidade do distúrbio emocional interno. 

 

A "paz consigo" só é alcançada quando a distância entre o "eu" ideal e o "eu" real desaparece. Pedir 

perdão a si mesmo (e, consequentemente, receber esse perdão) é uma maneira de acabar com essa 

distância. 

 

Frases sobre o perdão: 

 

Se o perdão é algo muito importante para o perdoado, é ainda muito mais para aquele que tem a 

felicidade de conseguir perdoar, por que ... 

 

Quem perdoa já cresceu no amor... 

Quem humilde e sinceramente pede perdão... 

Caminha para o mesmo crescimento. 

 

Perdoar é a compreensão do momento do outro, das suas deficiências, do distanciamento de sua 

alma em relação ao centro de todo o Universo, da manifestação pura que brota silenciosamente em 

seu ser. 

 

A vida social é "a pedra de toque das boas ou más qualidades", que nos propicia o desenvolvimento 

das virtudes morais. 

 

O fraco jamais perdoa: o perdão é uma das características do forte. (Mahatma Gandhi). 

 

O perdão na Bíblia 

 

Lucas 6:27-37 (RA): “Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis: Amai os vossos inimigos, fazei 

o bem aos que vos odeiam; bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam... Como 

quereis que os homens façam, assim fazei- o vós também a eles. Se fizerdes o bem aos que vos 

fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso... Amai, porém, os vossos 

inimigos, faze o bem... e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo. Pois ele é 
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benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é o vosso Pai... 

perdoai, e sereis perdoados". 

 

I Ped. 3:9 (NBI): “não paguem o mal com o mal, ou abuso com abuso; ao contrário, retaliem com 

bênçãos, pois a bênção é a herança para a qual vocês foram chamados”. 

 

"A mim pertence a vingança; eu retribuirei", (aqui falarei de minha experiência com o acusador, 

com o “julgamento”). 

 

 
Obra do pintor americano Daniel F. Gerhartz e se entitula “Perdão” (Forgiveness). 

A pintura retrata Maria Madalena aos pés de Jesus 

Maria Madalena (a alma em pecado) 

 

Lembra-te, ó mulher (alma), que um dia Me darás conta dos pecados que os outros (os demais 

corpos, ou veículos) cometeram devido à ocasião que deste! 

 

 

 

FIM 

http://bloggeama.files.wordpress.com/2010/10/forgiveness.jpg

