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Objetivos



Objetivos



Objetivos



Guardar o 

coração



Guardar o 

coração



“Ensinamos 

melhor o 

que mais 

precisamos 

aprender!”



Mágoa

Sensação dolorosa causada por 

uma decepção, por uma ofensa

ou indelicadeza; ressentimento.



Mágoa



Ressentimento



Ressentimento

Ato ou efeito de se ressentir; 

lembrança magoada de ofensa 

recebida.



Ódio



Ódio

Aversão, ressentimento, má 

vontade, animosidade, irritação, 

desagrado, insolência.



Rancor



Rancor

Mágoa profunda, ocasionada por 

uma ofensa recebida ou instigada 

por situações anteriormente vividas; 

grande ressentimento; excesso de 

ódio guardado; ódio não 

demonstrado; raiva, ira.



Perdas



Perda

Deixar de possuir, deixar de ter, 

ficar sem.



Culpa



Culpa

Responsabilidade por uma ação 

que ocasiona dano, prejuízo ou 

sofrimento a outra pessoa; 

sentimento doloroso de quem se 

arrependeu de suas ações; não 

cumprimento de algum 

mandamento ou preceito 

religioso.



Aprender 

com o 

passado



Perdão: um 

presente 

completo



Perdão:

origem da 

palavra

Perdão vem do 

Latim perdonare, 

de per-, “total, 

completo”, 

mais donare, “dar, 

entregar, doar”.



Processo de 

perdoar o 

próximo



Processo de perdoar o 

próximo

1.Decidir perdoar o próximo

2.Sempre que se sentir mal por se 

lembrar do que aconteceu, 

lembre-se que decidiu perdoar

3.Imediatamente pensar em outra 

coisa

4.Repetir os itens 2 e 3 até não 

sentir mais ódio, mágoa, rancor



Processo de 

perdoar-se



Processo de perdoar-se

1.Decidir perdoar-se

2.Sempre que se sentir culpado(a) 

lembre-se que decidiu se perdoar

3.Imediatamente pensar em outra 

coisa

4.Repetir os itens 2 e 3 até não se 

sentir mais culpado(a)



Fazer as 

pazes com o 

passado



Contribuições 

e perguntas



Resumindo
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Muito 

obrigado!



Muito 

obrigado!
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