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A vingança no Judaísmo e no 
Cristianismo

● Código de Hamurabi (1780 a.C.), Babilônia: LEI DE TALIÃO, 
também dita pena de talião, consiste na rigorosa reciprocidade do 
crime e da pena — apropriadamente chamada retaliação. Esta lei 
é frequentemente expressa pela máxima olho por olho, dente por 
dente. É uma das mais antigas leis existentes

● “Não digas: vingar-me-ei do mal; espera pelo Senhor e ele te 
livrará.” – Provérbios 20:22

● “Ouvistes que foi dito: Olho por olho, e dente por dente. Eu, 
porém, vos digo que não resistais ao homem mau; mas a 
qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra” 
– Mateus  5:38-39

● "Queridos amigos, nunca se vinguem. Entreguem tudo a Deus, 
pois Ele disse que retribuirá àqueles que o merecem" – Romanos 
12:19



  

A vingança no Judaísmo e no 
Cristianismo

Moisés:
Justiça 
Divina

Jesus: 
Amor 
Divino

Mateus, 18: 21 e 22 – Pedro questiona quantas vezes devemos perdoar 
uma pessoa. “Até sete vezes? Responde-lhe Jesus: Não te digo que até 
sete vezes, mas até setenta vezes sete”.



  

...até o Iluminismo, prevalecia a 
ideia de que...

“Errar é humano e 
perdoar é divino”



  

“O sentido moderno do perdão surgiu da revolução do 
pensamento ético liderado pelo filósofo alemão Immanuel 
Kant (1724-1804). O pensador insistia na autonomia 
moral do homem em relação a Deus. Isso criou a 
condição para um entendimento secular de perdão entre 
as pessoas, no qual o remorso e a mudança interior do 
agressor deveriam ser julgados não por Deus, mas pela 
pessoa ofendida, que faria o esforço quase 
sobre-humano de ver o outro como alguém merecedor do 
perdão. Já quem se arrepende o faz não por ser virtuoso, 
mas porque a natureza humana é capaz de mudar.” 

A ideia de que somente Deus [ou os seus representantes 
terrenos] podia perdoar foi a base teológica da confissão 
e das indulgências.

O PODER DO PERDÃO, Revista VEJA, edição 2175, de 28 
de julho de 2010



  

A visão Espírita
CAPÍTULO X – BEM-AVENTURADOS OS QUE SÃO 
MISERICORDIOSOS
“Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio; 
perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade; 
perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Perdoai, 
pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe, porquanto, 
se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se usardes de rigor até 
por uma ofensa leve, como querereis que Deus esqueça de 
que cada dia maior necessidade tendes de indulgência?”

“Mas, há duas maneiras bem diferentes de perdoar: há o perdão dos lábios e 
o perdão do coração. Muitas pessoas dizem, com referência ao seu adversário: 
"Eu lhe perdoo", mas, interiormente, alegram-se com o mal que lhe advém, 
comentando que ele tem o que merece.” 

“(...) o perdão verdadeiro, o perdão cristão é aquele que lança um véu sobre o 
passado; (…) O esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar 
às grandes almas; o rancor é sempre sinal de baixeza e de inferioridade. Não 
olvideis que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que 
pelas palavras.”
                               Paulo, apóstolo. (Lião, 1861.)



  



  

"A justiça é a vingança do homem 
em sociedade, como a vingança 
é a justiça do homem em estado 

selvagem." – Epicuro 



  

Estudos atuais sobre o perdão

● Nos últimos anos estudos científicos 
demonstraram que a habilidade para perdoar 
reduz a depressão, aumenta a esperança, 
diminui a raiva, melhora a conexão espiritual, 
eleva a autoconfiança e ajuda a cicatrizar as 
feridas dos relacionamentos

● Perdoar não significa esquecer ou negar as 
coisas dolorosas que aconteceram, mas, a 
decisão de que coisas ruins não estragarão o 
nosso presente, mesmo que possam ter 
estragado nosso passado



  

Estudos atuais sobre o perdão

● Mágoa/ressentimento → lembrança repetida do 
sofrimento ocorrido no passado

APRENDENDO A PERDOAR
1)Reconhecer que o sofrimento não é exclusivo, 
mas poderia acontecer com qualquer pessoa

2)Assumir a responsabilidade por como nos 
sentimos

3)Transformar uma história de vitimização em uma 
de vitória



  

Fred Luskin é conselheiro, psicólogo da saúde e 
diretor do Projeto do Perdão, da Universidade de 
Stanford, nos Estados Unidos. 

Em seu guia O poder do perdão, que reúne casos e 
estudos tirados desse programa, Luskin explica que 
os problemas não solucionados são como 
aviões que voam dias e semanas sem parar e 
sem pousar, consumindo recursos que podem 
ser necessários em caso de emergência. “Os 
aviões do rancor se convertem em fonte de 
estresse e, muitas vezes, o resultado é um 
choque”, afirma Luskin. “Perdoar é a tranquilidade 
que se sente quando os aviões pousam.”

O especialista explica que perdão não é aceitar a 
crueldade, esquecer que algo doloroso aconteceu 
nem aceitar o mau comportamento. Também não 
significa reconciliar-se com o agressor. “O perdão é 
para nós, não para quem nos ofendeu”, diz Luskin.

Fonte:  
http://www.selecoes.com.br/mundo_melhor/o-poder-do-perdao_3154.htm 



  

...provas científicas da utilidade do 
perdão?

“O perdão, proteção contra as doenças

Além da saúde espiritual, existem várias provas de que deixar 
para trás a hostilidade protege a saúde física. E não é 
metáfora nem “modo de dizer”. Um estudo chamado Perdão 
e Saúde Física, realizado pela Universidade do Wisconsin, 
mostrou que aprender a perdoar pode ajudar indivíduos de 
meia-idade a evitar doenças cardíacas. Nessa pesquisa, foi 
descoberto que, quanto maior a capacidade de perdoar, 
menos problemas nas artérias coronárias surgem no decorrer 
da vida. Por outro lado, quanto menor a capacidade de 
perdoar, mais frequentes os episódios de doenças 
cardiovasculares.”



  

...provas científicas da utilidade do 
perdão?

“Em relação à recordação das feridas, eis aqui outra 
informação importante: uma pesquisa indicou que pensar 
cinco minutos em algo que provoca agitação, raiva ou 
desgosto pode diminuir a variabilidade da frequência 
cardíaca (VFC), parâmetro da saúde do sistema nervoso que 
mostra a flexibilidade do sistema cardiovascular.

Para enfrentar e reagir ao estresse em boas condições, o 
coração precisa de flexibilidade. O mesmo estudo mostrou 
que esses cinco minutos de pensamento negativo 
desaceleram a reação do sistema imunológico, que defende o 
organismo.”



  

...provas científicas da utilidade do 
perdão?

“Os benefícios do perdão (tanto os que protegem o corpo 
quanto os que aliviam e “limpam” a alma) não se aplicam só 
aos outros, mas também a nós mesmos, quando, apesar 
dos erros e culpas, somos capazes de nos perdoar e deixar 
de nos sentir merecedores de castigo. Perdoar não é 
esquecer nem persistir no erro. É começar de novo, com 
a experiência adquirida, sem os rancores a sobrevoar e 
confundir as possibilidades do presente.

Assim como o amor, o perdão não é algo que se “dê” ao 
outro, mas um presente vital que damos a nós mesmos.”

Fonte:  
http://www.selecoes.com.br/mundo_melhor/o-poder-do-perdao_3154.htm 



  

...provas científicas da utilidade do 
perdão?

Universidades de: Idaho, Stanford, Duke – estudo com 259 
pessoas, durante 6 semanas, com sessões de 90 min acerca 
dos efeitos físicos/psicológicos do perdão:
● Diminuição de dores crônicas nas costas
● Menor incidência de depressão
● Baixa na pressão sanguínea e no nível de cortisol
● ↓70% nos sentimentos de dor
● ↓13% no grau de ódio que sentiam
● ↓27% nos sintomas físicos (dores nas costas, tontura, dor de 

cabeça e de estômago)
● ↓15% de estresse emocional
● ↑34% na vontade de perdoar as pessoas que as tinham 

ferido
TÉCNICA: palestras, apresentação de imagens, discussões 
congnitivas, conversas



  

“O perdão é feito com a 
cabeça, mas depois 
deveremos fazer o duro e 
longo trabalho de fazer sair do 
coração os afetos, os 
sentimentos ou as emoções 
que temos associadas aos 
autores dos danos que nos 
foram causados e que já 
perdoamos (com a cabeça)” - 
Albert Schweitzer



  

“Enquanto você não mudar sua 
mente, sempre haverá um 
inimigo para lhe fazer mal” -  
lama Zopa Rinpoche

“O perdão deve ser praticado: se 
a raiva ou o rancor voltar, repetir 
o processo” -  
Dr. Fred Luskin

“Até sete vezes? Responde-lhe 
Jesus: Não te digo que até sete 
vezes, mas até setenta vezes sete” - 
Mateus, 18: 21 e 22
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