
ENCONTRO 22  

 O DOM DE PERDOAR 

PREPARAR 

• Pedras (você poderá fazer de papel amassado, se não conseguir pedras) 

• Cartões com a Lei de Deus (Os dez mandamentos) – em anexo 

• Cartões com as expressões – em anexo 

 

1. SINAL DA CRUZ 

 

2. ORAÇÃO INICIAL PARA TODOS OS DIAS  

Nada te perturbe, Nada te espante, 

Tudo passa, Deus não muda, 

A paciência tudo alcança; 

Quem a Deus tem, Nada lhe falta: Só Deus basta.  

Eleva o pensamento, ao céu sobe, por nada te angusties, nada te perturbe. 

A Jesus Cristo segue, com grande entrega, E, venha o que vier, nada te 

espante. 

 

3. LEITURA - JOÃO 8,3-11 

 



4. MEDITAÇÃO - ler as páginas 68 e 69 

 

5. SÍMBOLO - Pedras  

Observe as pedras deste encontro. Muita gente acusa, calunia, fala mal dos 

outros. São como pedras que se atiram sobre as pessoas. Não são pedras 

físicas, mas atitudes, palavras e gestos que ofendem e tiram a paz. Através de 

Jesus Cristo, aprendemos que tudo o que fizemos de mal para os outros 

ofende a Deus, porque todo desamor praticado nesta terra contraria o 

mandamento: “amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei!” ( Jo 15, 

12). 

 

6. RESPONDER   

a. No tempo de Jesus, o que acontecia com a mulher que cometia 

adultério? 

b. O que Jesus disse? 

c. O que sacramento da penitência? 

d. No dia da ressurreição, o que Jesus disse aos apóstolos? 

e. Conforme o Catecismo da Igreja Católica, diferencie: 

• Conversão 

• Penitência 

• Confissão 

• Perdão  

• Reconciliação  

(enviar as respostas para o catequista) 
 

7. ORAÇÃO - ver  página 69  

 

8. ATIVIDADE 

• Ler juntamente com sua família os 14 cartões que se referem aos 

mandamentos e as 4 orientações que recordam os ensinamentos de 

Jesus.   

• O que é mais desafiador para ser vivido? Por quê? 
 

9. CONTEMPLAÇÃO: 

• O que aprendi de novo nesse encontro? 

• Como vamos viver o que este encontro nos propõe?  


