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Acolhida e apresentação
Criar um ambiente acolhedor 

e silencioso desde a apresentação.

Canto: Indo e vindo trevas e Luz, 
 tudo é graça, Deus nos conduz.

Saudação: Em nome do Pai e do Filho 
        e do Espírito Santo. Amém.
                    
Dirigente: Convidamos você para este encontro 
da leitura orante da Palavra de Deus e juntas/os 
queremos refletir sobre a afirmação da nossa 
Profissão de Fé: Creio na remissão dos pecados. 
Mas o que é remissão dos pecados?

Leitor/a: A remissão dos pecados é uma ação do 
amor de Deus diante dos pecadores, convidando-
os a retomar o bom caminho da vida.

Leitor/a: O termo “remissão” significa 
abandonar, descartar e jogar fora definitivamente 
qualquer culpa. Em relação ao pecado, significa 

abolir definitivamente os pecados e as suas 
consequentes penalidades.

Todos: Como cristãos, confessamos nossa fé no 
Espírito Santo, na Igreja Católica, na comunhão 
dos santos e na remissão dos pecados.

RECORDAÇÃO DA VIDA

Quais fatos desta semana nos chamaram 
atenção, seja em nossa família? Em nossa 
comunidade? No bairro? Na cidade? No país? 
Quais as alegrias que experimentamos?

(Incentivar a partilha)

A PALAVRA DE DEUS NOS ILUMINA

Canto: Tua Palavra é lâmpada para os meus pés, 
Senhor! Lâmpada para os meus pés e luz, luz para o 
meu caminho!

1º MOMENTO – LEITURA

Leitura do Evangelho de Lucas 24,44-48

O que diz a Palavra?

Procurar conhecer os elementos fundamentais do texto. 
Trocar impressões e dúvidas sobre o teor do texto: 

contexto, lugares, pessoas. 
(Não é momento de interpretação do texto)

Dirigente:  “E vocês são testemunhas disso” (Lc 
24,48). Ser testemunhas do Ressuscitado é ter 
a coragem de assumir a tarefa de anunciar no 
nome de Jesus “a conversão e o perdão dos pecados 
a todas as nações” (Lc 24, 47).

(Incentivar a partilha)

2º MOMENTO – MEDITAÇÃO

Proclamar novamente a Leitura 
(um pouco mais devagar que a primeira vez)

Leitura do Evangelho de Lucas 24,44-48

Atualização da Palavra
O que esta Palavra diz para mim?

Refletir, aprofundar a Palavra, repetir as palavras 
significativas, aplicar a mensagem hoje...

SILÊNCIO
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CREIO NA REMISSÃO DOS PECADOS

Tema: “Anunciar a conversão e o perdão 
dos pecados a todas as nações.”

CREIO na

dos PECADOS
Remissão



Dirigente: A remissão dos pecados é uma 
graça divina, anunciada e celebrada pela Igreja, 
para que possamos ser salvos, não por nossos 
méritos, mas pela generosidade de Deus. Nas 
pregações de Jesus seus gestos e palavras 
insistem na gratuidade do perdão do Pai, que 
revela ao pecador/a seu rosto misericordioso.

(Incentivar a partilha)

Canto: A tua ternura, Senhor, vem me abraçar! 
 E a tua bondade infinita, me perdoar. 
 Vou ser o teu seguidor
 e te dar o meu coração. 
 Eu quero sentir o calor de tuas mãos.

3º - MOMENTO – ORAÇÃO

Proclamar novamente a LEITURA

Leitura do Evangelho de Lucas 24,44-48

O que a Palavra me leva a dizer a Deus?
Qual a resposta que damos a Deus 
diante da Palavra lida e meditada?

Conversar com Deus a partir do texto,
louvar, agradecer, pedir perdão...

SILÊNCIO

Momento de falar com Deus 
(motivar os participantes que façam sua oração

em voz alta, um de cada vez)

Dirigente:  “Perdoai-nos as nossas ofensas, assim 
como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não 
nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal”. 
Assim rezamos na oração que Jesus nos ensinou. 
Que possamos, Senhor, viver essa experiência 
que revigora a nossa vida, nos liberta do mal para 
que possamos recomeçar sempre no seguimento 
fiel a Jesus.

Canto: Me chamaste para caminhar na vida contigo
Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás
Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma
É difícil agora viver sem lembrar-me de ti

Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor
Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti.

4º - MOMENTO – CONTEMPLAÇÃO

Proclamar novamente a LEITURA

Leitura do Evangelho de Lucas 24,44-48

Qual meu novo olhar a partir da Palavra?

SILÊNCIO

Motivar um profundo silêncio para que cada um se 
permita ouvir o chamado de Deus para um novo 

compromisso diante da Palavra.

Seja guardado no coração para ser colocado em 
prática no dia a dia.

O compromisso é pessoal, não é preciso partilhar.

Pai Nosso...

Oração: “Sejamos bons e compassivos, uns para 
com os outros, perdoando-se mutuamente, assim 
como Deus perdoou a vocês em Cristo” (Ef. 4,32)

Dirigente: Concluímos nosso encontro com 
as palavras do Papa Francisco (Audiência 
09/08/2017) : “Jesus abre os braços aos pecadores. 
Quanta gente perdura (...) hoje em uma vida errada 
porque não encontra ninguém disponível para 
olhá-lo ou olhá-la de modo diferente, com os olhos, 
melhor, com o coração de Deus, isso é, olhá-los com 
esperança. Jesus, em vez disso, vê uma possibilidade 
de ressurreição também em quem acumulou tantas 
escolhas erradas. Jesus está sempre ali, com o 
coração aberto; abre aquela misericórdia que tem 
no coração; perdoa, abraça, entende, se aproxima: 
assim é Jesus!”.

Canto:  O Senhor fez em mim maravilhas!
 Santo é seu nome!

A minha alma engrandece ao senhor
E exulta meu espírito em Deus, meu Salvador
Pôs os olhos na humildade de sua serva
Doravante toda a terra cantará os meus louvores

Seu amor para sempre se estende
Sobre aqueles que O temem
Demonstrando o poder de seu braço
Dispersa os soberbos
Abate os poderosos de seus tronos
E eleva os humildes.

Dirigente: Permaneçamos unidos/as em nome 
da Trindade Santa: Em nome do Pai e do Filho e 
do Espírito Santo. Amém.

Acolhida e apresentação
Criar um ambiente acolhedor 

e silencioso desde a apresentação.

Canto: Senhor, tu me olhaste nos olhos,
 a sorrir, pronunciastes meu nome,
 lá na praia, eu larguei o meu barco,
 junto a Ti buscarei outro mar...

Saudação: Em nome do Pai e do Filho
        e do Espírito Santo. Amém.
                    
Dirigente: Irmãs e Irmãos, “o amor é o primeiro 
ato com que Deus Se deu a conhecer e vem ao nosso 
encontro. Por isso mantenhamos o coração aberto à 
confiança de ser amados por Deus. O seu amor sempre 
nos precede, acompanha e permanece conosco, não 
obstante o nosso pecado” (Credo do Povo de Deus, 
Papa Paulo VI, 30/06/1968). Elevemos ao Senhor 
Jesus nossa oração.

Leitor: Convidamos você para este encontro 
da leitura orante da Palavra de Deus e juntas/
os queremos refletir sobre a afirmação da nossa 
Profissão de Fé: Creio na remissão dos pecados.
O Catecismo da Igreja Católica nos diz: “Cristo, 
que morreu por todos os homens, quer que, em sua 
Igreja, as portas do perdão estejam sempre abertas a 
todo aquele que recua do pecado” (CIC 982).

Dirigente: Cremos que Nosso Senhor Jesus 
Cristo, pelo Sacrifício da Cruz, nos remiu do 
pecado original e de todos os pecados pessoais, 
cometidos por cada um de nós; de sorte que se 
impõe como verdadeira a sentença do Apóstolo: 
“onde abundou o pecado, superabundou a graça” 
(cf. Rm 5, 20). (Credo do Povo de Deus, Papa Paulo 
VI, 30/06/1968).

Todos: O perdão nos regenera e nos ajuda a 
levantarmos para recomeçar um novo caminho.

RECORDAÇÃO DA VIDA

Quais fatos desta semana nos chamaram atenção, 
seja em nossa família? Em nossa comunidade? 
No bairro? Na cidade? No país? Quais as alegrias 
que experimentamos?

(Incentivar a partilha)

A PALAVRA DE DEUS NOS ILUMINA

Canto: A Bíblia é a Palavra de Deus
 semeada no meio do povo,
 que cresceu, cresceu e nos transformou,
 ensinando-nos viver um mundo novo.
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Tema: “Amados e perdoados para 
amar e perdoar.”
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1º MOMENTO – LEITURA

Leitura do Evangelho de São Mateus 18, 21-22

O que diz a Palavra?
Procurar conhecer os elementos fundamentais do texto. 

Trocar impressões e dúvidas sobre o teor do texto: 
contexto, lugares, pessoas. 

(Não é momento de interpretação do texto)

Dirigente:  A base da resposta do Senhor à 
pergunta de Pedro sobre quantas vezes deve 
perdoar um irmão que peca contra ele é a 
misericórdia. Misericórdia que quando vem de 
Deus é infinita. Assim também deve ser a nossa 
atitude.

(Incentivar a partilha)

2º MOMENTO – MEDITAÇÃO

Proclamar novamente a Leitura
(um pouco mais devagar que a primeira vez)

Leitura do Evangelho de São Mateus 18, 21-22

Atualização da Palavra
O que esta Palavra diz para mim?

Refletir, aprofundar a Palavra, repetir as palavras 
significativas, aplicar a mensagem hoje...

SILÊNCIO

Dirigente: Em sua catequese em 13 de setembro 
de 2020, o Papa Francisco nos diz :   “Quanto 
sofrimento, quantas lacerações, quantas guerras 
poderiam ser evitadas se o perdão e misericórdia 
fossem o estilo de nossa vida! Mesmo 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 relações humanas: entre os cônjuges, 
entre os pais e os filhos, nas nossas comunidades, na 
Igreja e também na sociedade e na política.” (Papa 
Francisco,  Ângelus 13/09/2020)

(Incentivar a partilha)

Canto: Perdão, Senhor, tantos erros cometi
 Perdão, Senhor, tantas vezes me omiti
 Perdão, Senhor pelos males que causei
 Pelas coisas que falei, 
 pelo irmão que eu julguei
 Piedade, Senhor, tem piedade, senhor
 Meu pecado vem lavar com seu amor
 Piedade, Senhor, tem piedade, senhor
 E liberta minha alma para o amor

3º - MOMENTO – ORAÇÃO

Proclamar novamente a LEITURA
Leitura do Evangelho de São Mateus 18, 21-22

O que a Palavra me leva a dizer a Deus?
Qual a resposta que damos a Deus 
diante da Palavra lida e meditada?

Conversar com Deus a partir do texto, 
louvar, agradecer, pedir perdão...

SILÊNCIO

Momento de falar com Deus 
(motivar os participantes que façam sua oração

em voz alta, um de cada vez)

Dirigente:  A misericórdia renova e redime, 
porque é o encontro de dois corações: o de 
Deus que vem ao encontro do coração do 
homem. Este inflama-se e o primeiro cura-o: o 
coração de pedra fica transformado em coração 
de carne (cf. Ez 36, 26), capaz de amar, não 
obstante o seu pecado. Nisto se nota que somos 
verdadeiramente uma “nova criação” (cf. Gal 6, 
15): sou amado, logo existo; estou perdoado, 
por conseguinte renasço para uma vida nova; 
fui “misericordiado” e, consequentemente, feito 
instrumento da misericórdia (Credo do Povo de 
Deus, Papa Paulo VI, 30/06/1968).

Canto: Onde reina o amor, fraterno amor.
 Onde reina o amor, Deus aí está.

4º - MOMENTO – CONTEMPLAÇÃO

Proclamar novamente a LEITURA
Leitura do Evangelho de São Mateus 18, 21-22

Qual meu novo olhar a partir da Palavra?

SILÊNCIO

Motivar um profundo silêncio para que cada um se 
permita ouvir o chamado de Deus para um novo 

compromisso diante da Palavra.

Seja guardado no coração para ser colocado
em prática no dia a dia.

O compromisso é pessoal, não é preciso partilhar.

Pai Nosso...

Oração: “Resplandeçam os discípulos de Jesus 
pelo Seu amor para com os pobres e os oprimidos; 
sejam solidários com os necessitados e magnânimos 

nas obras de misericórdia; sejam indulgentes com 
os irmãos para poderem eles próprios obter de Vós 
indulgência e perdão.” (São João Paulo II)

Dirigente: A misericórdia tem dois aspectos: 
é dar, ajudar, servir os outros, mas também 
perdoar, compreender. Mateus resume-o numa 
regra de ouro: “o que quiserdes que vos façam os 
homens, fazei-o também a eles” (7, 12). O Catecismo 
da Igreja Católica lembra-nos que esta lei se 
deve aplicar “a todos os casos”, especialmente 
quando alguém “se vê confrontado com situações 
que tornam o juízo moral menos seguro e a decisão 
difícil”. (Gaudete et Exsultate, 80)

Canto: O Espírito de Deus está neste lugar
 O Espírito de Deus se move neste lugar
 Está aqui para consolar
 Está aqui para libertar
 Está aqui para guiar
 O Espírito de Deus está aqui

 Move-Te em mim! Move-Te em mim!
 Toca a minha mente e o meu coração,
 Enche a minha vida com o Teu amor!
 Move-Te em mim!
 Deus Espírito, move-Te em Mim!

Dirigente: Permaneçamos unidos/as em nome 
da Trindade Santa: Em nome do Pai e do Filho e 
do Espírito Santo. Amém.

Acolhida e apresentação
Criar um ambiente acolhedor e silencioso

desde a apresentação.

Canto: Deus está aqui, 
 tão certo como o ar que eu respiro
 Tão certo como o amanhã que se levanta
 Tão certo como eu te falo e podes me ouvir

Saudação: Em nome do Pai e do Filho
        e do Espírito Santo. Amém.

Dirigente: Irmãs e Irmãos, ainda mergulhados 
em momentos de tantas dificuldades, onde o 
mundo clama para que abramos nossos olhos 
aos mais necessitados, elevemos ao Senhor 
Jesus nossa oração.

Leitor: Convidamos você para este encontro 
da leitura orante da Palavra de Deus e juntas/
os queremos refletir sobre a afirmação da nossa 
Profissão de Fé: Creio na remissão dos pecados.
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Tema: “A misericórdia divina.”
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O Catecismo da Igreja Católica nos diz: “Cristo, 
que morreu por todos os homens (e mulheres), quer 
que, em sua Igreja, as portas do perdão estejam 
sempre abertas a todo aquele que recua do pecado” 
(CIC 982).

Dirigente: O Papa Francisco nos ensina que 
“Jesus deu aos Apóstolos o poder de perdoar os 
pecados; e a Igreja é depositária do poder das chaves;” 
pois “Deus perdoa o homem na sua soberana 
misericórdia, mas Ele mesmo queria que as pessoas 
pertencentes a Cristo e a sua Igreja recebessem o 
perdão através dos ministros da Comunidade”. (cf. 
A profissão de fé, 2019)

Todos: O perdão nos regenera e nos ajuda a 
levantarmos para recomeçar um novo caminho.

RECORDAÇÃO DA VIDA

Quais fatos desta semana nos chamaram atenção, 
seja em nossa família? Em nossa comunidade? 
No bairro? Na cidade? No país? Quais as alegrias 
que experimentamos?

(Incentivar a partilha)

A PALAVRA DE DEUS NOS ILUMINA

Canto: Tua Palavra é lâmpada para os meus pés, 
Senhor! Lâmpada para os meus pés e luz, luz para o 
meu caminho.

1º MOMENTO – LEITURA

Leitura do Evangelho de São Marcos 11, 25

O que diz a Palavra?
Procurar conhecer os elementos fundamentais do texto. 

Trocar impressões e dúvidas sobre o teor do texto: 
contexto, lugares, pessoas. 

(Não é momento de interpretação do texto)

Dirigente: Evangelho de Marcos nos mostra que 
o perdão do Senhor relativo às nossas falhas está 
diretamente ligado à nossa postura para com o 
nosso próximo. Devemos perdoar para sermos 
perdoados.

(Incentivar a partilha)

2º MOMENTO – MEDITAÇÃO

Proclamar novamente a Leitura 
(um pouco mais devagar que a primeira vez)

Leitura do Evangelho de São Marcos 11, 25

Atualização da Palavra
O que esta Palavra diz para mim?

Refletir, aprofundar a Palavra, repetir as palavras 
significativas, aplicar a mensagem hoje...

SILÊNCIO

Dirigente: Em sua primeira oração do Angelus 
o Papa Francisco nos diz: “Vocês já pensaram na 
paciência de Deus? É sua misericórdia. Ele não se 
cansa de nos perdoar, se soubermos voltar para ele 
com o coração arrependido. É grande a misericórdia 
de Deus”. 

(Incentivar a partilha)

Canto: Misericórdia, Senhor, misericórdia!
 Senhor, escuta o lamento
 E tem de nós compaixão.
 Ao povo dá novo alento,
 A tua graça e perdão

3º - MOMENTO – ORAÇÃO

Proclamar novamente a LEITURA
Leitura do Evangelho de São Marcos 11, 25

O que a Palavra me leva a dizer a Deus?
Qual a resposta que damos a Deus
diante da Palavra lida e meditada?

Conversar com Deus a partir do texto,
louvar, agradecer, pedir perdão...

SILÊNCIO

Momento de falar com Deus 
(motivar os participantes que façam sua oração

em voz alta, um de cada vez)

Dirigente: “Ao mesmo tempo, enquanto 
confessamos as nossas culpas, perdoamos as culpas 
cometidas pelos outros em relação a nós. No decurso 
da história, inúmeras vezes cristãos sofreram maus-
tratos, prepotências, perseguições por causa da fé. 
Assim como as vítimas dessas injustiças perdoaram, 
de igual modo perdoamos também nós.” (Homilia 
Papa João Paulo II, Março 2000)

Canto: Tu anseias, eu bem sei, por salvação
 Tens desejo de banir a escuridão
 Abre, pois, de par em par, teu coração
 E deixa a luz do céu entrar

Deixa a luz do céu entrar (Deixa a luz céu entrar)
Deixa a luz do céu entrar (Deixa a luz céu entrar)
Abre bem as portas do teu coração
E deixa a luz do céu entrar

4º - MOMENTO – CONTEMPLAÇÃO

Proclamar novamente a LEITURA

Leitura do Evangelho de São Marcos 11, 25

Qual meu novo olhar a partir da Palavra?

SILÊNCIO

Motivar um profundo silêncio para que cada um se 
permita ouvir o chamado de Deus para um novo 

compromisso diante da Palavra.
Seja guardado no coração para ser colocado 

em prática no dia a dia.

O compromisso é pessoal, não é preciso partilhar.

Pai Nosso...

Oração: “Peço a Deus que prepare os nossos corações 
para os encontros com os irmãos, independentemente 
das diferenças de ideias, língua, cultura, religião; que 
unja todo o nosso ser com o óleo da sua misericórdia, 
que cura as feridas dos erros, das incompreensões, 
das controvérsias; peço a graça de nos enviar, com 
humildade e mansidão, pelos caminhos desafiadores, 
mas fecundos, da busca da paz”. (Fratelli Tutti, n. 
254).

Dirigente: “Jesus não diz ‘felizes os que planejam 
vingança’, mas chama felizes aqueles que perdoam 
e o fazem ‘setenta vezes sete vezes’ (Mt 18,22). 
É necessário pensar que todos nós somos uma 
multidão de perdoados. Todos nós fomos olhados 
com compaixão divina. Se nos aproximarmos 
sinceramente do Senhor e ouvirmos com atenção, 
possivelmente uma vez ou outra escutaremos esta 
repreensão: ‘não devias tu também ter compaixão 
do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti?’” 
(Gaudete et Exsultate, 82)

Canto:  
Perdão, Senhor, tantos erros cometi
Perdão, Senhor, tantas vezes me omiti

Perdão, Senhor pelos males que causei
Pelas coisas que falei, pelo irmão que eu julguei
Perdão, Senhor, pelos males que causei
Pelas coisas que falei, pelo irmão que eu julguei

Piedade, Senhor, tem piedade, senhor
Meu pecado vem lavar com seu amor
Piedade, Senhor, tem piedade, senhor
E liberta minha alma para o amor

Dirigente: Permaneçamos unidos/as em nome 
da Trindade Santa: 

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 
Amém.

04  |  Leitura Orante da Bíblia 2022


