
 

 

 

CRISMA (1º, 2º E 3º ETAPA) 

23º Domingo do Tempo Comum 

" JESUS NOS ENSINA A PERDOAR" 

 

 

OBJETIVO:  Aprender com Jesus, o poder do PERDÃO.  

 

LEITURA: Mateus 18, 15-20 

 

REFLEXÃO: Jesus nos ensina a bem administrar os nossos relacionamentos e nos exorta 
para que tenhamos coerência nas nossas reações e atitudes quando formos ofendidos. Nunca 
poderemos condenar alguém somente pelas aparências, sem ter um entendimento pessoal, 
particular com ele. Assim, Ele nos exorta a nos reunir em Seu Nome e dialogar a fim de corrigir 
e admoestar às pessoas, quando estas estiverem agindo mal. Portanto, enquanto não 
tivermos a consciência dos motivos que as levaram a proceder mal, nós não poderemos 
desistir de exortá-las. Mesmo que não consigamos os resultados na primeira conversa, Jesus 
nos abre os olhos para que peçamos ajuda a alguém da sua família, da comunidade ou da 
Igreja.  O objetivo será sempre o de ganharmos a amizade e ajudarmos e edificar o reino dos 
céus aqui na terra.  Enfim, Jesus nos manda ir às últimas consequências, no entanto, se não 
nos ouvirem, estaremos isentos da culpa e eles tornar-se-ão pecadores públicos, isto é, todos 
tomarão conhecimento. Quando nos reunimos em Nome de Jesus e temos o mesmo objetivo, 
tudo o que pedirmos ao Pai nos será concedido e Ele mesmo estará no meio de nós. Somos 
colaboradores da sua obra para ajudar a quem está necessitado de salvação e as nossas 
ações e resoluções aqui na terra repercutirão no céu. Por isso, precisamos ter muito cuidado 
com o que nós “ligamos ou desligamos” aqui, pois o céu toma conhecimento. O que fizermos 
de bom ou de ruim aqui na terra está feito para o céu. Não podemos separar o céu da terra, 
pois um é o eco do outro.  Todavia, enquanto   estamos aqui na terra nós construímos a nossa 
morada no céu. 
 

AGIR: 

Atividade 1: Você tem tido paciência com os erros dos seus amigos e familiares?  

R:________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Atividade 2: Você costuma se reunir com os amigos e familiares para pedir alguma coisa em 

Nome de Jesus? Como é essa experencia? 

R:________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Tema a ser experenciado de 

31 de agosto a 06 de setembro de 2020 

 



 

 

Atividade 3: O mês de setembro é o mês da Bíblia. E como tem visto, toda semana lemos a 

Palavra de Deus e refletimos sobre ela. Por isso, responda: 

 

a) Que tipo de livro temos lido toda semana? O que eles narram? (Sugestão de pesquisa: 

www.bibliacatolica.com.br) 

R:______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

b) De todos os evangelhos lidos durante estes encontros, qual deles mais te tocou? Escreva 

abaixo um ou mais versículos deste evangelho. 

R:______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

MINHA ORAÇÃO: “Reconheço o meu pecado e venho pedir-te perdão.  Por isso, perdoa-

me, Senhor, e ajuda-me a não cometer mais essas falhas, esses pecados. Liberta-me, Senhor. 

Cura meu coração para que, curado, eu possa ser uma pessoa melhor, que realize a tua 

Vontade. Amém” 

 

MEU COMPROMISSO:  Reconciliar-se com um amigo ou familiar, com quem o tenha se 

chateado ou brigado. 

 


