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Como Deus nos reconcilia
consigo mesmo e com os
outros?
ORAÇÃO
Meu Senhor e meu Deus!
Quão grande e miseri-cordioso Tu és! Agora e sempre
estás pronto para nos dar uma nova chance.
Muitas vezes, afasta-mo-nos de Ti.
Ensina-nos o caminho de volta, meu Deus,
porque sabemos que o Senhor nos espera
com os braços abertos.
Amém.

CONTEMPLE

São João 1, 8-9

Uma pessoa lê a passagem bíblica em voz alta.
Pequeno silêncio.

Se dizemos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a
verdade não está em nós. Se reconhecemos os nossos pecados, Deus aí
está fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de
toda iniquidade.

Partilha: O que particularmente te chamou a atenção?

ESTUDE
1. Leia o texto do YOUCAT uma frase de cada vez. Então
uma pessoa lê o texto completo em voz alta.
2. Três minutos de silêncio.
3. Cada pessoa lê uma palavra ou frase em voz alta (sem
comentar) que tenha chamado a atenção.
4. Explique brevemente no momento seguinte o porquê de
ter escolhido a frase (ex: memórias, questionamentos,
etc.).

PARTILHE

228

Quem pode perdoar os pe-cados?

Só Deus pode perdoar os pecados. «Os teus pecados estão perdoados!»
(Mc 2,5) disse Jesus, porque é o Filho de Deus. E apenas porque Jesus
lhes deu poder, os Sacerdotes podem perdoar no lugar de Jesus.
[1441-1442]
Alguns dizem: Entendo-me diretamente com Deus, e por isso não
preciso de Padres! No entanto, Deus quer fazê-lo de outra maneira. Ele
conhece-nos. Naquilo que diz respeito ao pecado, costumamos fazer
trapaça, varrendo o assunto para debaixo do tapete. Por isso, Deus quer
que expressemos os nossos pecados e os confessemos face a face. E
para isso servem os sacerdotes: «Àqueles a quem perdoardes os
pecados ser-lhes-ão perdoados; e àqueles a quem os retiverdes
ser-lhes-ão retidos.» (Jo 20,23)

1. O que quer dizer “pecado”?

Por fim, discuta seus próprios questionamentos deste
tópico!

2. Por que nós mesmos não podemos perdoar os nossos pecados?

Livro dos tesouros: Separe cinco minutos para escrever
tudo que deseja se lembrar.

3. Como você vivencia o Sacramento da Confissão, ou o que você já ouviu
sobre?
4. Como se preparar bem para uma confissão? Por que devemos nos
confessar regularmente? Quais são as vantagens de sempre se
confessar com o mesmo padre?

DESAFIO
Nossos DESAFIOS são somente sugestões que você pode
adicionar às reuniões do guia de estudo. Você pode também
substituí-los por mais fortes, mais adequados, mais originais
ou melhores. Entre em contato conosco pelo e-mail
feedback@youcat.org.

Converse com seus amigos sobre os benefícios de recomeçar a partir de
uma boa confissão. Que tal irem todos confessar agora mesmo?
Comemorem depois.
Você aceita esse desafio?

#YOUCATChallenge: Compartilhe sua experiência no
Facebook ou Instagram.

Guia de Estudo

www.youcat.org
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