
 

ENCONTRO 13 

 O PODER DE PERDOAR OS PECADOS 

PREPARAR 

Crucifixo  

Papel e canetas coloridas 

1. SINAL DA CRUZ  

2. ORAÇÃO 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- MARCOS 2, 3-12 

 

 



4. RESPONDER  

a) Quem foi carregado até Jesus? 

b) O que as pessoas fizeram para aproximar o paralítico de Jesus?  

c) O que Jesus disse ao paralitico? 

d) O que disseram aqueles que viram o fato? 

(enviar as respostas para o catequista) 

 

5. MEDITAÇÃO- assistir o vídeo sobre o tema (cf. Livro, páginas 37-38) 

 

6. SIMBOLO 

Observe o Crucifixo: 

Jesus, ao morrer na cruz, reconciliou o mundo consigo, pois, sendo 

Deus e maltratado pelas pessoas daquele tempo, morreu pedindo ao 

Pai que perdoasse aqueles que o estavam crucificando.  

Por isso São Paulo aos Romanos nos fala dessa realidade na Carta aos 

Romanos 5, 7-10:  

Dificilmente alguém morrerá por um justo; por uma pessoa muito boa, talvez 

alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que 

Cristo morreu por nós, quando, éramos ainda pecadores. Quando éramos 

inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele pela morte do seu Filho.  
 

O crucifixo é o grande sinal do amor que não conhece limites para perdoar. 

 

 

7. ORAÇÃO – página 38 

 

8. ATIVIDADE 

Usando o papel e as canetas coloridas fação uma cruz e na parte vertical 

escreva todas as situações de ódio, maldade e injustiça que são os 

pecados pelos quais Jesus morreu. Nos braços da cruz escreva com 

letras bem destacadas: ELE ASSUMIU NOSSAS DORES.  

 

9. CONTEMPLAÇÃO 
 

 O que aprendi de novo nesse encontro? 

 Como vamos viver o que este encontro nos propõe? 


