
	
Nós vivemos em uma cultura hiper-sensível e facilmente ofendida. Muitas pessoas hoje 
não sabem como lidar com suas emoções. Não sabemos como agir com ofensas, 
mesmo quando a ofensa foi claramente não intencional. Na verdade, cristãos estão 
sendo apanhados em suas ofensas, trazendo discórdia e divisão para o corpo de 
Messias. 
 
O que significa ser ofendido? 
 
Deveríamos nos surpreender? De modo nehum. Yeshua profetizou que nos últimos 
dias  "muitos serão escandalizados, irão trair um ao outro, e irão odiar uns aos outros" 
(Mateus 24:10). Estamos vendo isso acontecendo em nosso mundo hoje. O objetivo do 
inimigo é enganar os eleitos, e ele consegue esse objetivo através da ofensa. Satanás 
sabe que ofensa nos leva a ficar inquietos, instáveis e, portanto, vulnerável a seu 
engano e manipulação. 
 
Então, como é que devemos responder quando somos ofendidos? E como podemos 
ajudar os outros "a reconhecer este sentimento e escapar da armadilha do diabo" (2 
Timóteo 2: 25-26)? Vamos começar por olhar para alguns dos significados de "ofensa." 
 
De acordo com o dicionário de Inglês de Webster, a ofensa é "algo que enfurece os 
sentidos morais ou físicos." Outra definição de delito é "uma causa ou ocasião de 
pecado." Em hebraico, uma das palavras usadas para representar ofensa é asham, o 
que significa fazer o mal ou transgressão. Mas o mais interessante, o conceito de 
ofensa em grego é representado pela palavra scandalon, que é a vara móvel ou gatilho 
de uma armadilha ou cilada. 
 
Quando criança eu costumava fazer armadilhas pra coelhos . (Isso foi, obviamente, 
muito antes de eu começar a manter kosher!) Gostava de criar uma pequena caixa com 
um dispositivo de gatilho que faria com que a caixa caísse sobre o coelho, uma vez que 
estivesse dentro dela, prendendo-o. Mas, a fim de atrair o coelho para dentro da caixa, 
tinha que fazer a isca, neste caso, cenouras. A ofensa deve ser entendida da mesma 
maneira. É uma armadilha! 
 
Qual é a raiz de ofensa? 
 
Para que haja ofensa e sejamos apreendidos, é preciso haver isca. E a isca tem que 
ser algo que realmente desejamos. Depois de muitos anos em aconselhamento, eu 
aprendi que tudo se resume ao nosso senso de valor. Todos nós queremos ser 
afirmados. Todos nós queremos ser amados. Como o alimento, estas também são 



	
necessidades humanas essenciais as quais Deus colocou em nós quando nos criou. 
A armadilha é que tendemos olhar para a fonte errada para satisfazer essas 
necessidades. Deus nos criou com um senso de valor e propósito, porque é nEle, em 
Sua presença divina que essas necessidades são completamente satisfeitas. Mas ao 
invés de buscar em Deus, buscamos em pessoas imperfeitas para nos suprir ... e 
caímos na armadilha de pensar que eles podem. 
 
Você tem o direito de manter uma ofensa? 
 
Se você tem ou não o direito de manter a ofensa depende à quem você pergunta. Se 
alguém fere seus sentimentos e você corre a contar a seus amigos, porque você está 
buscando a sua validação na opinião deles, eles provavelmente irão afirmar o seu 
"direito", mesmo que você esteja errado. Então, infelizmente, seus amigos 
normalmente não são as melhores pessoas para compartilhar suas ofensas,  a menos 
que eles sejam espiritualmente maduros o suficiente para avaliar a situação 
objetivamente e ter a coragem de dizer-lhe que você está errado e precisa consertar 
seu erro. O melhor lugar para buscar a sua resposta é a Palavra de Deus: 
 
Toda a amargura, indignação e ira, e gritaria, e blasfêmia sejam tiradas dentre vós, 
bem como toda a malícia. Seja gentil com o outro, compassivos, perdoando-vos 
mutuamente, como Deus vos perdoou em Cristo. (Efésios 4: 31-32) 
Somos ordenados a descartar toda a amargura e raiva. Somos ordenados a perdoar 
aqueles que nos ofendem. De acordo com a Palavra de Deus, não temos o direito de 
guardar nossas ofensas. Mas por que é tão difícil descarta-la?  
Porque nos esquecemos que fomos perdoados! 
Se formos capazes de manter em mente o quanto Deus nos perdoou, seria muito mais 
fácil perdoar os outros. 
 
Como nos libertamos da armadilha de ofensa? 
 
Como mencionado anteriormente, o primeiro passo é reconhecer que você foi 
perdoado de uma grande dívida; portanto, qual o direito você tem de reter o perdão dos 
outros? Somente quando você realmente vê e reconhece seus pecados e a 
profundidade do perdão de Deus,  você reconhecerá seu ofensor como uma pessoa 
caída imperfeita como você. Eles não foram projetados para atender sua necessidade 
de amor e de validação. Eles são incapazes de perfeitamente afirmar o seu valor. Só 
Deus pode fazer isso. 
 
Em seguida, devemos iniciar a reconciliação. Na maioria das vezes, quando as 



	
pessoas te ofendem, não foi intencional e eles estão completamente inconscientes 
disso. Nesses casos, é muito fácil conciliar na maioria das vezes(especialmente se é 
um amigo) realmente não gostaria de ofendê-lo e, portanto, eles são rápidos para pedir 
desculpas e corrigir o erro. Mas mesmo se a ofensa foi intencional, a Bíblia nos dá um 
grande estímulo para iniciar a reconciliação: 
 
Se o seu irmão lhe ofender, vai e confronta-o enquanto vocês dois estão sozinhos. Se 
ele te ouvir, você ganhou de volta o seu irmão. (Mateus 18:15) 
O inimigo adora a operar na escuridão e brincar com suas dúvidas e suposições. A 
maioria dos conflitos é devido a falta de comunicação. Discussão honesta sobre suas 
ofensas abre a porta da armadilha para você escapar! 
 
Então, se você está preso em suas ofensas, saiba que a fuga é possível. Tudo que 
você precisa fazer é receber, descartar, e reconciliar. Receber o perdão de Deus. 
Descartar suas ofensas para com os outros. E se reconciliar com a pessoa que te 
ofendeu. Deixe o Senhor te libertar da armadilha de ofensa! 
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