
 

                                             

 

EUCARISTIA (1ª, 2ª E 3ª Etapa) 

23º Domingo do Tempo Comum 

"JESUS NOS ENSINA A PERDOAR " 
 

 

 

OBJETIVO: Hoje Jesus nos propõe superar os conflitos com diálogo, o amor mútuo e a correção 

fraterna.  

LEITURA: Mateus 18, 15-20 

REFLEXÃO: A vida em comunidade é essencial para que possamos sentir a presença de Jesus 

no meio de nós e usufruir dessa presença, porém ela não é fácil, principalmente por causa das 

dificuldades de relacionamento. A comunidade, para ser realmente cristã, deve ser pautada na 

misericórdia, no perdão e na acolhida dos que erram, buscando não a punição, mas sim o 

reerguimento e a superação dos que erram, possibilitando-lhes a conversão e a vida nova em 

Cristo. É por isso que Jesus nos mostra, no Evangelho de hoje, as exigências da correção fraterna 

juntamente com a sua promessa de presença no meio de nós. 

 

AGIR:  

Atividade 1: Quando brigamos com alguém, qual atitude Jesus espera de nós? 

R:___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

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

de Jesus? Como é essa experiência? 

 

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. 

 


