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ENCONTRO 24 

O PERDÃO DOS PECADOS 

PREPARAR 

• Pedras. 

• Evangelho segundo São João 8,3-11. 
 

1. SINAL DA CRUZ 
 

2. ACOLHIDA 
 

O catequista ou o  coordenador acolhe a todos e verifique as impressões 

da experiência de acompanhar o ministro extraordinário da comunhão 

eucarística para levar a Eucaristia aos doentes e enfermos. (Dialogar) 

Hoje vamos refletir sobre o pecado e perdão. Existe pecado? Esta é uma 

pergunta frequente em nosso tempo. Várias pessoas pensam que nada 

mais é pecado e que cada um decide a própria vida sem precisar da Igreja 

ou alguém que o corrija. Vive-se um clima de profundo individualismo e 

“cada um faz a sua lei”.  

• O que é pecado em sua opinião? (Dialogar) 

Olhemos a pedras deste encontro. Muita gente acusa, calunia, fala mal dos 

outros. São pedras que se atiram sobre as pessoas.  

Catequista ou o coordenador: 

Fazer a leitura do item 5, página 183 e convidar para a oração.   

3. ORAÇÃO  

Faze, ó Senhor, que tenhamos os olhos voltados para ti. Ó, Senhor, é 

realmente verdade que todo mal nos vem do fato de que não temos os 

olhos fixos em ti. Se não seguíssemos outros caminhos, chegaríamos 
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logo à meta, mas incorremos em mil quedas, caímos em muitas 

armadilhas e erramos a estrada, porque não fomos capazes de ter o olhar 

fixo sobre o caminho justo.  Amém. 
 

 

4. LEITURA – João 8,3-11. 

O QUE A PALAVRA DIZ? 

• Quem são os personagens? 

• Quais as falas? 

• Quais as reações? 

• Qual foi a última frase de Jesus? 

• Destacar palavra ou frase. 
 

5. MEDITAÇÃO - O QUE A PALAVRA NOS DIZ? 

Leia, nas páginas 184 e 185 os itens do número 10 até 14, meditando 

sobre o que a Palavra nos diz? 

6. DIALOGAR – Partindo do texto meditado 

• Cada um pode dizer o que aprendeu de novo sobre a reflexão que 

fizemos sobre o pecado. 

As pedras que estão diante de nós, para serem meditadas neste encontro, 

representam a força do pecado que vemos ao nosso redor, que pode 

machucar, quebrar e fazer tropeçar e cair. Observemos os Dez 

Mandamentos. Em seguida, cada um diz quais os pecados que mais 

aparecem na sociedade atual: pecados pessoais e pecados sociais.  
 

7. O QUE A IGREJA ENSINA? 

Leia, na página 185 e 186, o item de número 16. Catecismo da Igreja 

Católica, n. 982.  

Catequista ou coordenador:  

Como participar do Sacramento da Penitência? Como se confessar? 

Ler pausadamente, na página 186 e187, o item do número 17.  
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Ato de Contrição 

Senhor, eu me arrependo sinceramente de todo mal que pratiquei e do bem 

que deixei de fazer. Pecando, eu vos ofendi, meu Deus e Senhor, digno de 

ser amado sobre todas as coisas. Prometo com a vossa graça fugir das 

ocasiões de pecar. 
 

8. ORAÇÃO - A PALAVRA NOS FAZ REZAR 

Jesus, também eu estou aos teus pés. Tenho a sorte de estar diante de ti 

que estás no tabernáculo como Eucaristia. Sinto uma imensa ânsia de 

proclamar-te todos os meus méritos, mas prefiro reconhecer que tenho 

muitos erros e pecados. Senhor, nem sempre sou como gostaria de ser, 

nem sempre rezo de bom grado, frequentemente me vejo vencer pelas 

distrações. Senhor, quando estou com os meus companheiros, sou 

invejoso, tenho ressentimentos, irrito-me e expresso minha raiva com 

gestos e palavra. Senhor, quantas vezes não deixo um lugar para os 

outros, coloco-me em primeiro lugar, certo de que mereço, Senhor, 

ilumina a minha vida, faze-me compreender quem sou verdadeiramente, 

penetra em mim como uma luz que aclara, purifica, aquece. Faze com 

que eu me deixe conhecer por ti até o fundo... Senhor, eu gostaria de 

poder gritar-te, como o bom ladrão, para que te lembres de mim na hora 

de minha morte! Errei, confesso, mas eu confio em ti.   

 

9. CONTEMPLAÇÃO - A PALAVRA NOS FAZ VIVER 

• Durante a semana, memorizar o Ato de Contrição. 

 

 

10. PARA APROFUNDAR EM CASA 
 

Exame de consciência 

• Leia e analise como está sua vida em relação e cada um dos 

mandamentos: número 01 a 10, páginas 188 e190. 

 

 

RITO DE ELEIÇÃO E INSCRIÇÃO DO NOME 

Ocorrerá no dia _______________________________ às ___________________________horas 

na comunidade __________________________________________________________________. 

  


