
Diante da Cruz faça o seguinte momento de 
Oração e o Exame de Consciência.

+ 5º Domingo da Quaresma 
[PERDÃO]

Um perdão que regenera: 
“Vai e não tornes a pecar.”

Palavra de Deus
João 8, 1-11

(...) Jesus sentou-se e começou a ensinar. 
Entretanto, os doutores da lei e os fariseus 
levaram-lhe uma mulher apanhada em adul-
tério. Colocaram-na no meio do povo e disse-
ram a Jesus: «Mestre, esta mulher foi apanha-
da a cometer adultério. Moisés, na lei, man-
dou-nos apedrejar tais mulheres até à morte. E 
tu, que dizes?» (...) Jesus, porém, inclinou-se e 
começou a escrever no chão com o dedo. Mas 
como continuavam a interrogá-lo, levantou-se 
e disse-lhes: «Aquele de entre vós que nunca 
pecou, atire-lhe a primeira pedra.» Jesus incli-
nou-se novamente e continuou a escrever no 

chão. Ao ouvirem estas palavras, foram saindo 
dali um a um, a começar pelos mais velhos, e 
só lá ficou Jesus e a mulher ao pé dele. Jesus 
então levantou-se e perguntou-lhe: «Mulher, 
onde estão eles? Ninguém te condenou?» «Nin-
guém, 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 percebe-
mos que todos os personagens (a mulher, os 
acusadores) 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, Tu que foste enviado para anunciar a 
Boa Nova aos pobres e curar os corações 

arrependidos, tem piedade de nós. Tu que 
perdoaste muitos pecados àquela que muito 
amou, tem misericórdia. Tu que não recusas-
te conviver com os publicanos e os pecado-
res, acolhe-nos no teu coração. Tu que levas-
te aos ombros, para o redil, a ovelha perdida, 
estende-nos a tua mão. Tu que não conde-
naste a mulher adúltera, mas a mandastes 
em paz, cura-nos com o teu perdão. 

Exame de Consciência
1.Tenho a coragem de testemunhar a amiza-
de com Jesus Cristo, em palavras e obras, 
precisamente nos ambientes onde há indife-
rença ou hostilidade à fé? 

2.Sou capaz de me desinstalar e sair ao 
encontro das pessoas, principalmente das 
que precisam de ajuda? Ou prefiro ignorar, 
isolando-me?

3.Sou compreensivo/a e tolerante? Ou 
deixo-me levar pela ira e pelo mau humor? 

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