
 

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

Capitulo II.   
A experiência da condição humana  
2.2  Amigos de Jesus (Lc 10, 38-44.)  

 

Descobrir que Jesus me quer como seu amigo e sua amiga. Jesus visitava regularmente seus 
amigos(as). Os amigos(as) de Jesus eram: Marta, Maria, Lázaro eles moravam em uma casa em 
Betânia. (João 11, 33). 

I. Momento inicial: 

I.  Ambientação: Fotos de amigos, de amigas, festa, 
refeição... 

II. Acolhida e escuta: Dar, mas atenção hoje ao 
encontro com cada pessoa: olhar, nome, mão dadas... 

III.  Introdução: Falar sobre os cartazes, sobre a 
amizade.... 

IV. Canto:  Estamos aqui reunidos, como estavam em 
Jerusalém. (Sugestão). 

V. Oração: Salmo 63, (Sugestão). 

 
II.  Fatos da vida: 

FALANDO DA AMIZADE: Autor anônimo: (.Voyage intérieur , citado por jean Yves Bonnamour. 
2007 Chronique sociale Lyon.) 

Dois amigos marcham no deserto. Eles se disputam e um da uma tapa no rosto do outro. 
Aquele não diz nada. Ele escreve na areia do deserto: “Hoje, meu melhor amigo me deu uma tapa.” 
Eles continuam andando e encontram um oásis; tem um lago e decidem tomar banho. Aquele que 
foi bofeteado quase se afoga e o outro salva a vida dele. Quando ele se sente melhor ele escreve 
numa pedra: “Hoje meu melhor amigo me salvou a vida!” Outro lhe pergunta: “Quando te feri você 
escreveu na areia e agora você escreve numa pedra! Por quê? Outro respondeu: “Quando alguém 
nos fere, melhor escrever na areia.  O vento do perdão  pode apagar! Mas, se alguém faz alguma 
coisa boa para nós, devemos gravar na pedra onde nenhum vento pode apagar!”. 

Partilha... 
 O que é um amigo?  
 Como diferenciar verdadeiros e falsos amigos? 

 Alguém tem dinheiro: um artista, um político, um esportivo. Logo, se forma uma 
corte perto dele. O político perde a eleição, o cantor não tem mais fama, o jogador 
não é selecionado. O dinheiro começa a faltar. O que acontece?   Como reconhecer 
um verdadeiro amigo?  
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 Alguém fica preso. O que acontece com os amigos?   
 

III. Iluminar a vida a partir da Palavra de Deus 

I. Contextualização do texto bíblico - Betânia é uma cidadezinha perto de Jerusalém. Lá 
residem os amigos(as) de Jesus, que são duas irmãs, Maria e Marta e um irmão, Lázaro. 
Nesta casa dos amigos(as), Jesus pode descansar e restaurar suas forças.  

II.  Aclamação 
III.  Leitura do Texto Bíblico:  Lc 10, 38-44. 
IV.  Interiorização: Momento de Silêncio. 
 

IV. Partilha a partir da palavra de Deus 

 O que diz o texto? (De quem fala o texto?) 

 Quais são as pessoas presentes? O que acontece? 

 Quais os sentimentos demostrado por Jesus? 
 Quais sentimentos que estão mortos dentro de 

mim e que meu Jesus pode ajudar a ressuscitar?  
 E agora, o que cada um pode dizer a Jesus? 

 

V. Encerramento:  
 Gesto de amizade entre as pessoas do  grupo, corrente das mãos. Na oração, nomear 

alguns exemplos de amigos verdadeiros (?). 
 

VI. Aprofundamento Bíblico:  
 Salmo 133;  
 João 15, 12-17;  
 Luc 10, 38-42.  
 João 11, 1-3; 
 João 17, 44. 

 
VII. Aprofundamento para a Vida:  

 
 Você tem atitudes de verdadeiro amigo e 

amiga? 
 Você pode partilhar um exemplo de 

postura de verdadeiro amigo? 
 

 
 
 
 

Entre em contato com a Pastoral Carcerária:  
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