
Coloca uma Cruz que tenhas em casa num lugar 
de destaque. Semanalmente, em família, faz o 
seguinte momento de oração e o Exame de Cons-
ciência.

+ 5º Domingo da Quaresma 
[PERDÃO]

Um perdão que regenera: 
O diálogo com a mulher pecadora

Palavra de Deus
João 8, 1-11

Jesus sentou-se e começou a ensinar. Entre-
tanto, os doutores da lei e os fariseus levaram-
-lhe uma mulher apanhada em adultério. Colo-
ca-ram-na no meio do povo e disseram a Jesus: 
«Mestre, esta mulher foi apanhada a cometer 
adultério. Moisés, na lei, mandou-nos apedrejar 
tais mulheres até à morte. E tu, que dizes?» (...) 
Jesus, porém, inclinou-se e começou a escre-
ver no chão com o dedo. Mas como continua-
vam a interrogá-lo, levantou-se e disse-lhes: 
«Aquele de entre vós que nunca pecou, atire-

-lhe a primeira pedra.» Ao ouvirem estas pala-
vras, foram saindo dali um a um... Jesus então 
levantou-se e perguntou-lhe: «Mulher, onde 
estão eles? Ninguém te condenou?» «Ninguém, 
Senhor!», respondeu ela. «Também eu te não 
condeno», disse Jesus. «Vai-te embora e daqui 
em diante não tornes a pecar.»

Reflexão
O mundo em que Jesus vive é muito diferen-
te do nosso. Mas algumas coisas estão na 
mesma. A multidão torna-se agressiva para 

com quem foi contra as normas. E percebemos 
que todos os personagens (a mulher, os acusa-
dores) estão bloqueados. Só Jesus parece ver 
que a pessoa pode mudar, que para Deus a 
pessoa é maior do que o seu pecado, que Deus 
oferece futuro quando o presente está fechado.

Oração
Jesus, meu bom amigo, Tu passaste fazendo 
o bem e ajudando todos por amor. Ensinaste-
-nos a sermos irmãos porque essa é a vonta-
de do Pai. Dá-me forças para seguir o teu 
exemplo e ser capaz de ajudar, acolher e per-
doar todos os que se aproximam de mim e 
precisam do meu amor.

Exame de Consciência
1. A Igreja fala sobre os problemas que 
acontecem no mundo?

2. Envergonho-me da minha fé e da minha 
pertença à Igreja?

3. Perdoo de coração ou tenho sempre «duas 
pedras na mão», para quem falhou comigo?
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