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

Capitulo II.   
A experiência da condição humana  

2.4 As tentações (Lc 4, 1-13)   
 

Tomar consciência que Jesus viveu as mesmas tentações que nós e com a força de Deus é possível 
vencê-las. 

1. Momento inicial 

I. Ambientação: Um cartaz ou gravuras com um lado sombra e outro luminoso ou uma foto com um 
céu com sol e nuvens.  

II. Acolhida e escuta: Como foi a semana. Falar dos acontecimentos. 
I. Introdução: Conversar sobre o cartaz ou gravuras  

III. Canto: Jesus, vem liberta...(Sugestão) 
IV. Oração: Salmo 55 (Sugestão). 

 
 
2. Fatos de vida: A jarra rachada - lenda Indiana. 
 

Um portador de água tinha duas jarras: uma boa e outra, rachada. Cada dia,  ele ia vender 
água no mercado. No caminho, a jará rachada perdia água. Quando ele chegava ao mercado, já 
faltava a metade do líquido. Um dia, com muita vergonha a jarra falou ao portador de água no 
momento onde ele enchia esta na fonte da montanha.  

”O, portador, me sinto desesperada porque cada dia, 
apesar dos teus esforços, você chega ao mercado só com uma 
parte da água porque perdi outra no caminho!”! Não valho nada, 
me quebre e compra outra!”-O portador lhe respondeu: 
”Quando vamos retornar na montanha, olhe bem o caminho do 
lado onde você deixa cair água!”-Retornando como cada dia, ela 
observou pela primeira vez o caminho e viu flores bonitas de um 
único lado do caminho.“ Você viu? Tinha flores só do seu lado! -
Eu sabia que você estava rachada e perdia água. Por isso plantei 
sementes deste lado e cada dia você está irrigando. Você não 
pode se demitir senão estas flores morreriam!” 

Partilha: Como podemos vencer o desespero, a tentação de pensar que não valemos 
nada? Acontece que se sente uma luta por dentro de nós? Ou entre nós? Temos tentações sim. O 
que é uma tentação? Algumas vezes pode vencer, outras vezes é mais difícil escolher o caminho da 
luz, o bem. Sozinhos, é mais difícil ainda.  
 

3. Iluminar a partir da palavra de Deus.  

 

    



I. Contextualização do texto bíblico: No evangelho podemos descobrir que Jesus também foi 

tentado pelo mal. Vamos ver que Ele foi vencedor.  

II. Aclamação: Canto 

III. Apresentação do texto bíblico: Lc 4 , 1-13 

IV. Interiorização Momento de silêncio 

 

4. Partilha a partir da palavra de Deus 

 O que diz o texto? Quem fala e o que fala?  

 O que o texto me diz?  

 O que o texto me faz dizer a Deus?  

 Onde aconteceu e quais são as tentações ? 

 Como posso superar as tentações que chegam a mim de 

 forma concreta? 

 Qual é o meu compromisso?  
 

5. Encerramento:  

 Oração de perdão com as palavras do Pai Nosso.   

 Pedir a força do Espírito Santo com o canto:  Eu navegarei.. 
 

 

 

6.  Aprofundamento para a Vida: 

 Já fiz o papel de tentador e provoquei os outros? 

 Como reajo frente as tentações? Eu caio fácil? 

 Busco ajuda em quem? 

 

6.  Aprofundamento: 

 Mc 14, 38 ; 

 Mc: 9, 43-49;   

 Lc 8, 13; 

 Mt 4, 1-11;   

 Mc 8, 33. 

 

 

 

Entre em contato com a Pastoral Carcerária:  
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