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Perdoar 70x7
FOLHA DE APOIO AO MOMENTO DE PARTILHA NO PEQUENO GRUPO

LEITURAS

“Pertencemos ao Senhor”

Ben-Sirá 27, 33 – 28, 9

Não há limite para o perdão?!

nós perdoamos a quem nos

Jesus Cristo diz-nos que não

tem ofendido». Perdoar é uma

faz sentido fazer contas. A

alternativa saudável, é um salto

comunidade cristã caracteriza-

de qualidade na vida pessoal e

se pelo perdão mútuo e

comunitária. Só o perdão alarga

incondicional. Perdoar sempre

os horizontes da comunidade,

sem se cansar. Perdoar sempre

torna a vida mais harmoniosa

a todas as pessoas e em todas

e feliz. Guarda no coração esta

as circunstâncias. Não é fácil!

máxima: «Queres ser feliz um

Vale a pena rezar com atenção:

momento? Vinga-te! Queres ser

«Pai nosso... perdoa-nos as

feliz sempre? Perdoa!» (Henri

nossas ofensas, assim como

Lacordaire).

Salmo 102 (103)
Romanos 14, 7-8
Mateus 18, 21-35

Orientações
para o grupo
- Não há certo nem errado, cada um
tem de se sentir livre para expressar o
seu ponto de vista sem reservas.

Catequese
familiar
Pintar o desenho para
aprofundar o evangelho
Conversar sobre o perdão. A
prática do perdão requer treino.
Começa por coisas pequenas
que desenvolvam os ‘músculos’
da mente e do coração: um
familiar que fez alguma coisa
que te magoou ou um amigo
que quebrou a tua confiança.
«Queres ser feliz um momento?
Vinga-te! Queres ser feliz
sempre? Perdoa!» (Henri Lacordaire).
Em família, também no tempo de
férias, é possível a catequese

Questões para os pequenos grupos
O que é que, para ti, significa perdoar?
Questões auxiliares: Como é que defines o perdão? Qual é,
para ti, a coisa mais importante no perdão? Para ti, perdoar
é sinal de fraqueza ou de força?

Qual é a tua maior dificuldade em perdoar?
Questões auxiliares: Como é que descreves a tua
experiência de perdoar e ser perdoar? O que é que
costumas sentir? É mais difícil perdoar ou pedir perdão?

Desafio até ao próximo encontro

A prática do perdão requer treino. Começa por coisas pequenas que
desenvolvam os ‘músculos’ da mente e do coração: um familiar que fez
alguma coisa que te magoou ou um amigo que quebrou a tua confiança.

Oração para o final da partilha
Deus Criador, és clemente e compassivo, paciente e cheio de bondade.
Ajuda-nos a tomar consciência da nossa dívida de amor, por tantos
dons recebidos. Ensina-nos a ser generosos a perdoar. Faz de nós todos
verdadeiros irmãos que habitam e embelezam a Casa Comum. Ámen.

VIGÉSIMO QUARTO DOMINGO | ANO A

RENOVAÇÃO

INADIÁVEL

