
ENCONTRO 17  

JESUS PERDOA OS PECADOS 

PREPARAR 

Uma cruz com Jesus, papel e caneta . 

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 – Lucas 7,36-50 
 

4. MEDITAÇÃO  

• Ler na página 62 – O CATECISMO DA IGREJA CATÓLICA  
 

5. SÍMBOLO 

Olhando para o crucifixo, procure entender a afirmação de Jesus: “não há 

maior amor do que dar a vida pelos amigos.” Deus amou tanto o mundo que 

enviou o seu próprio Filho para que aprendêssemos a amar sem limites. 



Infelizmente, muitos não aprenderam. Todas as vezes que faltamos com o 

amor, continuamos desprezando a lição da cruz: o amor. Para recomeçar o 

caminho, é preciso arrepender-se, mudar de vida e se voltar para o amor de 

Deus.  

6. RESPONDER (a partir da leitura do texto bíblico e da página 62 no item: 

CATECISMO DA IGREJA CATÓLICA)  
 

a. Quais os cinco nomes do sacramento que perdoa os pecados? 
 

(enviar as respostas para o catequista)  

 

7. ORAÇÃO – ver na página 64 
 

8. ATIVIDADE  
 

APRENDER A CONFESSAR OS PECADOS 

Ler página 63 

Verificar os passos para o sacramento da penitência, conforme as páginas 

63 e 64 

Escrever num papel o ato de contrição que é a oração da página 64: 

“Senhor, eu me arrependo...” 

Colocar diante da cruz com Jesus e memorizar. 

Quando tiver memorizado o ato de contrição, contatar o catequista para 

lhe mostrar como você memorizou o ato de contrição que será rezado 

sempre que buscar o sacramento da penitência. 

 
 

9. CONTEMPLAÇÃO  
 

• O que aprendi de novo nesse encontro? 

• Como vamos viver o que este encontro nos propôs? 

 

10.  Se quiser cantar a música deste encontro acesse: 

https://www.deezer.com/us/album/45921032 e localize o encontro 16 
 

https://www.deezer.com/us/album/45921032

