
Desenhar um coração e 
escrever dentro dele o nome 
de todas as pessoas que 
‘guardamos’ no coração

‘Compreender’ a morte de Jesus 
Cristo na cruz (dar a vida por 
amor, perdoar a todos) 

‘Aprofundar’ o Sacramento da 
Reconciliação (amor e perdão)

Catequese

A relação fraterna é uma 
tónica nos ensinamentos de 
Jesus Cristo. Desta vez, a meta 
é radical. O cume da proposta 
está no amor incondicional: 
aponta uma atitude de perdão, 
de amor a todos, também 
aos que não são dignos desse 
amor. O Mestre desenha um 
estilo de vida marcado pela 
paz, pelo perdão, pelo serviço, 
pelo amor. Viver assim implica 

assumir decisões concretas, 
diárias, nas (complicadas) 
circunstâncias da vida. Não 
é fácil! Mas a sinceridade do 
amor sabe encontrar o caminho 
certo para cada situação difícil: 
o diálogo, o silêncio, um gesto 
de generosidade, uma palavra 
amiga… É possível. Queres uma 
dica para alcançar a meta: 
experimenta conduzir a tua vida 
à luz da Palavra de Deus.

“Amai os vossos inimigos”LEITURAS

Questões para os pequenos grupos

Orientações 
para o grupo

Dinâmica complementar para o 
grupo de catequese.
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Perdoar e amar
FOLHA DE APOIO AO MOMENTO DE PARTILHA NO PEQUENO GRUPO

Questões auxiliares: Porque é que amas ou te sentes 
amado por essa pessoa? Que acontecimento gostas de 
recordar? Quais são as suas qualidades?

Quando pensas em amor, quem é e como é a 
primeira pessoa que surge na tua mente?

Quando foi a última vez que tiveste um desejo 
de vingança?
Questões auxiliares: Qual foi o motivo desse desejo? Já te 
tinha acontecido antes? O que é que fizeste? Foste capaz 
de superar esse desejo? 

- Mantém as conversas confidenciais 
dentro do grupo (o que é dito no grupo 
fica no grupo; 

- O importante é a experiência 
pessoal, sem medo de expor as 
próprias fragilidades.

Levítico 19, 1-2.17-18

Salmo 102 (103)

1Coríntios 3, 16-23

Mateus 5, 38-48

Questões auxiliares: O que é que associas à felicidade? 
O que é que gostavas que acontecesse? O que é que 
podia ser diferente na tua vida?

O que é que precisas para ser feliz?

Da última vez que pediste perdão, como é que 
te sentiste, antes e depois?
Questões auxiliares: Quando foi? A quem pediste perdão? 
Foi fácil ou difícil? Qual o motivo? O que fizeste? Como é 
que  descreves o pedido de perdão? 


