
       Estive preso e viestes me visitar  (Mt 25,36) 
 

Capitulo I.   

A bondade de Deus  

1.4 A sedução (Jeremias 20,7-9)  

 

Deus não abre mão de nossas vidas. Ele não desiste de nós. Ele nos ama com nossos ideais, e 

nossas decepções, com nossas alegrias e nossos fracassos. Mesmo sabendo que muitas vezes o nosso 

caminho de vida, não é um caminho reto, há nele muitas curvas, muitas decisões erradas, que nos 

levam a nos encontrarmos onde estamos hoje. Somos preciosos aos olhos de Deus, pois Ele nos 

aprecia e nos ama.  

1. Momento inicial  

I. Ambientação (cartaz com palavras que nos seduz  

hoje, gravuras com símbolos sobre o tema ) 

II. Acolhida e escuta (o que vamos celebrar hoje?) 

III. Introdução ao tema (conversar sobre os símbolos)  

IV. Canto: Me chamaste para caminhar contigo na Vida(sugestão) 

V. Oração: Salmo 73 (sugestão).  

 

2. Fato da vida  

SINAIS DE DEUS 

“Mostra-me teus caminhos Javé, ensina-me tuas veredas” Salmo 25,4 

Era uma vez... um senhor idoso analfabeto que orava com tanto fervor e com tanto carinho, 

toda noite, que certa vez, um rico fazendeiro chamou-o a sua presença e lhe perguntou:  

__ Por que oras com tanta fé? Como sabes que Deus existe, quando nem ao menos sabes ler?   

E ele respondeu: 

__ Grande senhor conhece a existência de Nosso Pai Celeste pelos sinais dele.  

__ Como assim? - indagou o homem, admirado. 

O servo humilde explicou-se:  

__ Quando o senhor recebe uma carta de pessoa ausente, como reconhece quem a escreveu?  

__ Pela letra. 

__ Quando o senhor recebe uma jóia, como é que se informa quanto ao autor dela? 

__ Pela marca do ourives. 

O empregado sorriu e acrescentou: 

__ Quando ouve passos de animais, ao redor de sua casa, como sabe, depois, se foi um carneiro, um 

cavalo um boi?  

__ Pelos rastros - respondeu o fazendeiro, surpreendido.  

Então, o senhor idoso convidou-o para fora da casa e, mostrando-lhe o céu, onde a Lua 

brilhava cercada por multidões de estrelas, exclamou respeitoso:  

__ Senhor, aqueles sinais, lá em cima, não podem ser dos homens!  

Nesse momento, o orgulhoso fazendeiro, de olhos lacrimosos, ajoelhou-se na terra e começou 

a orar também. 

 

 
Fonte: http://genivalalves.multiply.com 

http://genivalalves.multiply.com/


I. Reflexão.  

Deus, mesmo sendo invisível aos nossos olhos; deixa-nos sinais em todos os lugares:  Na 

manhã que nasce calma, no dia que transcorre com o calor do sol ou com a chuva que molha a terra...  

Ele deixa sinais quando alguém se lembra de você, quando alguém te considera importante...  

Quando alguém merece teu carinho, Quando alguém te dá um sorriso despretensioso em qualquer 

lugar... Portanto lembra-se disto nas suas horas mais difíceis e confie mais...  

 

II. Partilha: 

 Quais os sinais da presença de Deus na minha Vida? 

 Posso ver os sinais de Deus na realidade carcerária? 

 

3. Iluminar a vida a partir da Palavra de Deus 

I.   Contextualização do texto bíblico - Deus nos seduziu,  

a uma verdadeira experiência do amor de Deus, nos  

encoraja, a viver neste mundo superando as nossas  

fraquezas, e deixando nos seduzir por Ele.  

II.    Aclamação (canto, gesto, oração...) 

III. Leitura do texto bíblico (Jr. 20, 7-09)  

IV. Interiorização (momento de silêncio) 

 

4. Partilha a partir da palavra de Deus  

 O que diz o texto? De quem fala o texto? O que Deus fez com Jeremias? Qual foi a reação de 

Jeremias? 

 O que o texto diz para mim? Como e quando senti a presença Deus em minha Vida? 

 O que eu digo a Deus a partir do texto? (Faça uma oração)  

 Qual é o meu Compromisso? Como devo responder a Deus, na realidade da minha vida?  

 

5. Encerramento (oração, gesto, canto,) 

 

6. Aprofundamento Bíblico: Is. 43,1-5 

 

7. Aprofundamento para a vida: 

 Quantas vezes resisti ao Amor de Deus ? 

 Quais são as coisas que me fazem afasta de Deus? 

 

 

 

Fonte: Sreckoo Mesarec, Slovenia 

Entre em contato com a Pastoral Carcerária:  
 
 
 

 
 
 

 
 http://gojaguaviva.files.wordpress.com  

http://gojaguaviva.files.wordpress.com/

