
Fazer uma lista das ações 
positivas realizadas ao longo 
da última semana (na escola, 
em casa, na catequese)

‘Descobrir’ o Sacramento da 
Reconciliação (amor e perdão 
dos pecados) e desejar o 
perdão (‘ato de contrição’)

Desenhar e pintar um coração 
(para dar a alguém a quem 
perdoar ou pedir perdão) 

Catequese

É difícil perdoar, sempre e a 
todos. Em especial, aos que se 
tornam adversários. Aquela 
pessoa, aquele temperamento, 
aquelas ideias, aquele estilo... 
Amar a humanidade é fácil. 
Amar as pessoas é ótimo. 
Quando as pessoas se tornam 
aquele homem ou mulher... fica 
muito mais difícil. O exercício do 
perdão tem situações e rostos 
concretos. 

Dar o primeiro passo para 
a reconciliação não é uma 
humilhação. É uma escolha 
poderosa. É necessária mais 
força para perdoar do que 
para ofender. A reconciliação 
é um ato sagrado. Interrompe 
as tensões. Não evita a pessoa. 
Nem ignora o sucedido. É uma 
superação. Aqui reside toda a 
diferença. O perdão assume um 
estilo criativo e saudável.

“Reconcilia-te com o teu adversário”LEITURAS

Questões para os pequenos grupos

Orientações 
para o grupo

Dinâmica complementar para o 
grupo de catequese.

SEXTO DOMINGO   |   ANO A

Uma boa escol(h)a 
FOLHA DE APOIO AO MOMENTO DE PARTILHA NO PEQUENO GRUPO

Questões auxiliares: Qual o motivo? A que tempo se refere 
(escola primária, secundária, universidade)? Quem era?

Nos tempos de escola, havia alguém com quem 
não simpatizavas ou não gostavas?

O que é que tens mais dificuldade em perdoar?

Questões auxiliares: Porque é que tens essa dificuldade 
em perdoar? É algo que te acontece com frequência? 
Como achas que podes mudar essa dificuldade?

- Acolhe as opiniões diferentes;

- Podes perguntar ou dizer qualquer 
coisa (desde que não ofendas outras 
pessoas ou impeças os outros de 
falar).

Ben-Sirá 15, 16-21

Salmo 118 (119)

1Coríntios 2, 6-10

Mateus 5, 17-37

Questões auxiliares: Porque é que te ajuda? Porque é que 
te prejudica? O que é que podes alterar? Como podes ser 
melhor na prática do acolhimento?

O que é que te ajuda ou te prejudica, na prática 
do acolhimento?

 Como foi a última vez que perdoaste a alguém?

Questões auxiliares: Quando foi? É um amigo ou um 
familiar? Quem teve a iniciativa? Já te tinha acontecido 
antes com outra ou com a mesma pessoa? 


