
Palavra que molda o coração - 4º Dia

Perdoai-vos

mutuamente!
(Col 3,13)

(19 a 25 de setembro)

Abertura

Dirigente: Só o perdão profundo e sincero é 
capaz de curar a dolorosa ferida de uma ofen-
sa. Só o perdão restaura uma relação rompida. 
Só o perdão restitui a serenidade e a alegria. O 
Apóstolo São Paulo exorta-nos, dizendo: “De-
sapareça do meio de vós todo amargor, toda 
ira e gritaria, ultrajes e toda espécie de malda-
de. Pelo contrário, sede bondosos e compas-
sivos uns para com os outros, perdoando-vos 
mutuamente, assim como Deus vos perdoou 
em Cristo” (Ef 4,31-32). Rezemos:

Todos: Em nome do Pai...

Oração com a Palavra

Dirigente: Diz o Salmo 86 que Deus sempre nos 
perdoa: “Tu és bom, Senhor, e perdoas sempre. 
És cheio de misericórdia para com todos os 
que te invocam.” (Sl 86,5)

Todos: Deus, Pai de amor e bondade, em vossa 
infinita misericórdia acolheis todos os que se 
aproximam de vós com o coração arrependi-
do. Acolhei, pois, nosso pedido de perdão por 
todas as faltas que temos cometido. Amém!

Dirigente: Jesus manda que também nós nos 
perdoemos, a cada falha a cada erro, sempre. 
“Senhor, quantas vezes devo perdoar, se meu 
irmão pecar contra mim? Até sete vezes?” Je-
sus respondeu: “Digo-te, não até sete vezes, 
mas até setenta vezes sete.” (Mt 18,21-22)

Todos: Senhor Jesus Cristo, Mestre da ternura 
e do amor, conduzi-nos nos caminhos da fra-
ternidade, para que tenhamos a humildade de 
pedir perdão e a misericórdia para saber per-
doar. Amém!

Dirigente: Após ensinar a Oração do Pai Nos-
so, Jesus nos adverte sobre a necessidade de 
nos perdoarmos mutuamente: “De fato, se vós 
perdoardes aos outros as suas faltas, vosso 
Pai que está nos céus também vos perdoará. 
Mas se vós não perdoardes aos outros, vosso 
Pai também não perdoará as vossas faltas.” (Mt 
6,14-15)

Todos: Divino Espírito Santo, Advogado dos 
justos e Paráclito do amor, inspirai-nos ges-
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tos de bondade e ternura, que devolvam aos 
corações atribulados a beleza do perdão e as 
graças da reconciliação. Amém!

(Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai)

Pequena Catequese 

com o Papa Francisco

Dirigente: O Papa Francisco ensina: “Quanto 
sofrimento, quantas lacerações, quantas guer-
ras poderiam ser evitadas se o perdão e a mi-
sericórdia fossem o estilo de nossa vida! Mes-
mo em família. Quantas famílias desunidas, 
que não sabem se perdoar, quantos irmãos e 
irmãs que têm este rancor” (...). É necessário 
aplicar o amor misericordioso em todas as re-
lações humanas: entre os cônjuges, entre os 
pais e os filhos, nas nossas comunidades, na 
Igreja e também na sociedade e na política.” 
(Papa Francisco, 20 de setembro de 2020)

(Se a família achar oportuno, pode fazer uma roda de 
conversa sobre esta catequese do papa e sobre as frases 

bíblicas acima)

Oração da Noite e Bênção

Dirigente: Rezemos a Oração da Noite:

Todos: Boa Noite, Pai. / Termina o dia, e a ti en-
trego o meu cansaço. / Obrigado por tudo e... 
perdão. / Obrigado pela esperança que hoje 
animou meus passos, / pelo exemplo que rece-
bi dos outros. / Obrigado pela luz, pela noite, 
pela comida, pelo meu desejo de superação. /

Perdão, também, Senhor. / Perdão, pela falta 
de colaboração, pela ausência do espírito de 
servir. / Perdão por ter aprisionado em mim 
tua mensagem de amor. / Perdão porque não 
estive disposto a dizer sim como Maria.

Perdoa-me, Pai, e abençoa meus propósitos 
para o dia de amanhã. / Que ao despertar me 
domine um novo entusiasmo. / Boa Noite, Pai. 
/ Até amanhã!

Dirigente: Deus de Bondade, seja-nos dado 
sentir sempre e por toda a parte a proteção de 
Nossa Senhora e Mãe, e, por sua intercessão, o 
Senhor nos abençoe e nos guarde. 

Todos: Em nome do Pai, e do Filho, e do Espíri-
to Santo. Amém!
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