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Isca
Engodo, chamariz que se
fixa no anzol para atrair e
capturar.



ISCA DE SATANÁS = OFENSA

“O irmão ofendido é mais difícil de
conquistar (inacessível) do que

uma cidade forte; e as contendas são
como ferrolhos de um palácio”

Pv. 18.19 (RC)



O QUE É A OFENSA?

n Ofensa: (Strongs) ato infiel ou traiçoeiro, 
ofensa contra Deus ou contra um homem.

n Ofender: fazer mal a alguém; lesar. 
Causar mal físico; ferir. Atacar. Causar
sensação desagradável. Injuriar, 
melindrar; afrontar, agravar.

n Escandalizar; magoar; desagradar.



n Aqueles que foram injustiçados

n Aqueles que acreditam que
foram injustiçados



AQUELES QUE ACREDITAM QUE
FORAM INJUSTIÇADOS



POR QUE NOS OFENDEMOS?



“A ofensa é um tipo de alarme que
dispara dentro de nós, afim de
manifestar o que há em nosso

coração” | Dt. 8.2-3



n Nos ofendemos não por causa da ofensa, mas
por causa da iniquidade que brotou dentro de
nós, porque não confiamos na justiça e
soberania de Deus. 

n Esta iniquidade pode ser o desejo de sempre
ter razão em tudo.

n A exagerada preocupação com a nossa
reputação ou ORGULHO. 

POR QUE NOS OFENDEMOS?



n Às vezes podemos estar certo, ter razão, 
porém isso não gera vida. O importante não
é ter razão, mas gerar vida!

n Por isso Paulo dizia: “Todas as coisas são lícitas, 
mas nem todas convêm; todas são lícitas, mas
nem todas edificam (geram vida)”.

n Podemos escolher estar certo e continuar
ofendido ou então perdoar e reconciliar!



COMO LIDAR COM A OFENSA?

“Amem uns aos outros e sejam educados e
humildes uns com os outros.
Não paguem mal com mal, nem ofensa com
ofensa. Pelo contrário, paguem a ofensa com
uma bênção porque, quando Deus os chamou, 
ele prometeu dar uma bênção a vocês” –

I Pedro 3.8-9 | 1 Pe. 2.13-23 | Rm.12.14-20



Aprendendo com
as cabras
monteses...



A HISTÓRIA DAS CABRAS MONTESES
Duas cabras monteses se encontraram numa vereda
estreita, que permitia somente a passagem de uma
delas. À esquerda havia um penhasco abrupto; à direita, 
um alto paredão. As duas se encaravam; era impossível
voltar ou mover-se. Como elas resolveram o dilema? Se
fossem gente, certamente começariam a dar cabeçadas
uma na outra, até que ambas despencassem precipício
abaixo. Mas, segundo a lenda, as cabras tinham mais
bom senso. Uma delas se deitou no caminho, o que
permitiu à outra literalmente caminhar sobre seu
corpo. E ambas se salvaram.



FICA MAIS BARATO PERDOAR!

“Se você tem um inimigo, fica mais barato
perdoá-lo. Faça isso por você. Caso
contrário, o inimigo dormirá com você e
perturbará o seu sono.

Compreenda suas fragilidades e perdoe-o, 
pois só assim você ficará livre dele” –

Dr. Augusto Cury



A culpa do ofensor só 
pode ser removida pela 

pessoa ofendida, que toma 
a injustiça sobre si mesma, 

quer o ofensor peça 
perdão ou não.



COMO JESUS ORDENOU?
“Se o seu irmão pecar contra você, vá e
mostre-lhe o seu erro. Mas faça isso em
particular, só entre vocês dois. Se essa
pessoa ouvir o seu conselho, então você
ganhou de volta o seu irmão” – Mateus
18.15 NTLH

“Queres ter paz por algum momento, 
vinga-te. 

Queres ter paz para sempre, perdoa”



COMO JESUS ORDENOU?

“E, indignando-se, o seu senhor o
entregou aos verdugos, até que lhe
pagasse toda a dívida. Assim também
meu Pai celeste vos fará, se do íntimo
não perdoardes cada um a seu irmão” –
Mt. 18.34-35

“Queres ter paz por algum momento, 
vinga-te. 

Queres ter paz para sempre, perdoa”



VERDUGOS 

VERDUGOS: carrasco; torturador; algoz 



VERDUGOS 

VERDUGOS: carrasco; 
torturador; algoz 



“Não fiquem irritados uns com os outros e
perdoem uns aos outros, caso alguém
tenha alguma queixa contra outra
pessoa. Assim como o Senhor perdoou
vocês, perdoem uns aos outros” -
Colossenses 3:13.

“O sândalo nos ensina a viver. Perfuma a
quem o fere”- G. Khalil Gibran

(Filósofo grego)

COMO JESUS ORDENOU?



“Guardar rancor é como
tomar veneno, e esperar que

a outra pessoa morra”

William Shakespeare



“Perdão nos dá a chance de um novo
começo...Perdão é a graça pela qual você
faz com que o outro se levante, e se
levante com dignidade para recomeçar. 

Ao perdoar declaramos nossa fé no futuro de
um relacionamento e na capacidade de
mudar do ofensor." 
[Desmond Tutu, arcebispo anglicano] 



INQUIDADE
(raiz)

PECADO
(frutos)


