
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senhor, ensina-nos a perdoar, 

como tu nos perdoas.  

Quando explodem as desavenças e não nos 

entendemos. 

Quando os insultos caem como pedradas que ferem. 

Quando as nossas palavras violentas são como 

bofetadas.  

Senhor, ensina-nos a perdoar, 

como tu nos perdoas. 

Quando sentimos um grande desejo de vingança.  

Quando nos apetece difamar os outros, 

levantando calúnias.  

Quando pomos de parte os que nos fizeram mal.  

Senhor, ensina-nos a perdoar, 

como tu nos perdoas. 

Construiremos todos juntos  

um mundo de amigos,  

um mundo onde cada qual pode viver feliz. 

Senhor, ensina-nos a perdoar, 

como tu nos perdoas. 



Leitura: Filip 3, 8 -14 

Leitura da Epístola do Apóstolo 

São Paulo aos Filipenses
Irmãos: Considero que, de todas as coisas, a mais importante é conhecer 

Jesus Cristo. 

Por Ele desisti de todas as coisas e considerei tudo como lixo, para que 

Jesus ficasse no meu coração. E fiz assim, não com a Justiça que é feita 

pelos homens através das Leis, mas com a Justiça que vem de Deus. 

Assim, poderei conhecer Cristo, o poder do seu Amor imenso, pois por 

nós sofreu morreu e ressuscitou, e fazer com que a vida de Jesus seja, para 

mim, o exemplo que sigo. 

Não que eu tenha já chegado a essa meta que é a perfeição. Mas continuo 

a correr para ver se a alcanço, porque trago Jesus no coração e quero 

ganhar o prémio a que Deus, lá do Céu, me chama em Jesus Cristo. 

Evangelho: Jo 8, 1 - 11 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São João 
Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras para estar só e rezar. 

Mas de manhã cedo, apareceu outra vez no templo e todo o povo se 

aproximou d’Ele. Então sentou-Se e começou a ensinar. Os escribas e os 

fariseus trouxeram junto de Jesus uma mulher que tinham encontrado a 

pecar. Colocaram-na no meio de todos os que ali estavam e disseram a 

Jesus: -  Mestre, esta mulher foi encontrada a pecar. Na Lei, Moisés 

mandou-nos apedrejar tais mulheres. Tu que dizes? 

Falavam assim com Jesus porque Lhe preparavam uma armadilha para O 

acusarem, pois como poderia Jesus desaconselhar a violência sem 

contrariar a Lei de Moisés? 

Mas Jesus inclinou-Se e começou a escrever com o dedo no chão. Como 

persistiam em interrogá-l’O, ergueu-Se e disse-lhes: 

-   Quem, de entre vós, estiver sem pecado atire a primeira pedra. 

Inclinou-Se novamente e continuou a escrever no chão. Eles, porém, 

quando ouviram tais palavras, foram saindo um após outro, a começar 

pelos mais velhos, e ficou só Jesus e a mulher, que estava no meio. Jesus 

ergueu-Se e disse-Lhe: 

-   Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? 

Ela respondeu:   -   Ninguém, Senhor. 

Disse, então, Jesus: - Nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar. 
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____  ____  ____  ____  ____  ____                 ____  ____  ____  ____  ____  ____ - ____ ____  ____        

 

____            ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____       ____  ____  ____  ____               ____  ____ 
 

____  ____  ____        ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____ 

 

Utiliza este código para decifrar a frase acima 

 

ESTA SEMANA VAIS DIZER SEMPRE A VERDADE. QUANDO FAZES ASNEIRAS MAS  

NÃO MENTES, OS TEUS PAIS PERDOAM-TE, COMO JESUS FAZ. MAS TENS QUE 

DIZER SEMPRE A VERDADE. 

CADA DIA QUE CUMPRIRESS ESTE PROPÓSITO, AVANÇAS MAIS UM BOCADINHO 

NA TUA CAMINHADA DE CONVERSÃO EM DIRECÇÃO À PÁSCOA, POR ISSO PODES 

PINTAR A PEDRINHA DO CAMINHO NA FOLHA DA QUARESMA. 

TAMBÉM NÃO NOS VAMOS ESQUECER DE FAZER PEQUENAS RENÚNCIAS, PARA 

IR JUNTANDO O DINHEIRO PARA DAR AOS POBRES, QUANDO CHEGARMOS À 

PÁSCOA. 





 



 

 


