
ENCONTRO 13 

O PERDÃO QUE CURA 

PREPARAR 

Carvão, um pedaço de pano branco e água 

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 – MATEUS 9, 1-8 

 



4. RESPONDER  

a. Para onde Jesus foi?  

b. Que doença tinha aquele que levaram até Jesus? Como ele estava? 

c. O que Jesus viu o povo? 

d. O que disse Jesus ao Paralítico?  

Complete a oração: Senhor, eu me arrependo... (página 50) 

( enviar as respostas para o catequista) 
 

5. MEDITAÇÃO-  ler na páginas  49 e 50  

 

6. SÍMBOLO 

 

O carvão simboliza o pecado, o pano branco representa as pessoas que 

nos ofenderam. A água é o sinal do batismo que vai acompanhar o cristão 

por toda a sua vida. Aqui neste encontro ela simboliza a purificação dos 

pecados.  

Pegue o carvão (sentimento: raiva, tristeza, rancor, ódio e esfregue o 

carvão no pano branco até o pano ficar todo sujo. Agora olhe para sua 

mão e o ambiente em que você está e verá que suas mãos estarão tão 

sujas quanto o pano que era branco. Se você não souber lidar com suas 

emoções sentimentos, seguramente ficará doente, pois o pecado é um mal 

que fazemos a nós mesmos. Muitas pessoas ficam paralisadas diante dos 

sentimentos de vingança, raiva e rancor. Lave as mãos na água. Ela recorda 

o nosso Batismo que nos fez cristãos. O cristão é alguém que vive  

superando o mal e o ódio no mundo, pois pelo Batismo já foi iluminado 

pela luz de Cristo. 

E como devemos agir? Como Jesus nos ensina na oração do Pai-Nosso 

“perdoai as nossas ofensas assim como, nós perdoamos a quem nos tem 

ofendido”.   

 

7. ORAÇÃO -ver página 50 
 

8. ATIVIDADE  

Neste encontro aprendemos que o perdão no aproxima de Deus, da Família e 

amigos. Para nos aproximar ainda mais das pessoas que amamos conte a 



parábola a seguir para elas e pergunte o qual a opinião delas sobre a 

parábola. 

O MENINO E O CARVÃO 

O garoto chega em casa pisando forte e diz ao pai: 

- Estou com muita raiva do Lucas, papai! Ele me 

envergonhou na escola e agora eu desejo tudo de ruim 

pra ele 

O pai então o leva até o quintal, com um saco de carvão 

e diz: 

- Filho, quero que jogue os pedaços de carvão naquele lençol que está pendurado 

no varal, como se ele fosse o Lucas. 

O filho sem entender, mas empolgado com a brincadeira, faz o que o pai pediu. 

Ao final, o garoto diz estar feliz por ter sujado uma parte do lençol, como se fosse 

o coleguinha. 

O pai então o leva diante do espelho e para a surpresa do garoto, a aparência 

dele era tão preta, que mal conseguia enxergar os próprios olhos. O pai então 

concluiu: 

- Veja meu filho, o mal que desejamos aos outros é como esse carvão. Ele pôde 

até sujar um pouco do lençol, mas na verdade o maior prejudicado foi quem o 

jogou. (Autor desconhecido) 

 

9. CONTEMPLAÇÃO 

 

• O que aprendi de novo nesse encontro? 

•  Como vamos viver o que este encontro nos propõe? 

 

10. Para ouvir e cantar a música deste encontro acesse: 

https://www.deezer.com/us/album/45921032 e localize o encontro 11  

 

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

