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

 
Capitulo	II.			

A	experiência	da	condição	humana		
							2.	7		As	perseguições	e	a	exclusão	da	comunidade	(Lc	4,16‐30)		

Na vida, se sofre e se pode fazer sofrer outros de diversas formas.  Entre estas formas, são 

algumas que “matam” as pessoas. Isso aconteceu a Jesus, apesar de que Ele é Filho de Deus, Ele foi 

perseguido e excluído da comunidade dos judeus até morrer. Nós somos da mesma família humana com 

as mesmas tentações de perseguir e excluir. 

1. Momento inicial: 

I. Ambientação: Imagem da cruz com a faixa: Jesus rei dos judeus 
(proposta). 
II.  Acolhida e escuta: Falar dos acontecimentos da ultima semana. 
III.  Introdução ao tema: Vamos sobre a faixa que se encontra na 
cruz. 
IV Canto:  Seu nome é Jesus cristo e passa fome (Sugestão) 

 

2. Fatos da Vida: exclusão e perseguição  

 

“BULLYING”=PERSEGUIÇÃO, NA ESCOLA: Francisco tinha dificuldades para se expressar.  

Os companheiros dele riem sempre quando ele responde ao professor. Ele não quer mais ir à escola e 

porem é um bom aluno. Os pais se perguntam. Eles vão falar com o diretor. Francisco faz encontros 

com um ortofonista que ajuda ele. Agora, tudo tá bem para ele. Se os pais não tinham prestado atenção, 

a vida escolar dele poderia ser prejudicada. 

SISTEMA PRISIONAL:  “Num presídio chega Luis. Ele é primário e não sabe como se defender. 

O chefão da ala daquela unidade chama-o para humilhá-lo e ele não pode responder nada. Com o calor e 

a temperatura alta, ele deve ,o tempo todo, refrescar o chefão, abanando-o com uma tampa de plástico. 

Parece um escravo da antiguidade. Os outros, vendo isso não tem a coragem de reagir. Eles estão rindo 

dele, mas, no fundo do coração têm vergonha.”    
       

Reflexão: 

 Existem perseguições e exclusões na prisão?  

 Depois quando estamos lá fora? Existem perseguições e exclusões?  

 Quando? 

 

 

    



3. Iluminar a partir da Palavra de Deus  

I. Contextualização do texto bíblico: A dúvida e a rejeição de Jesus por parte de seus 

compatriotas fazem prever a hostilidade e a rejeição de toda a atividade de Jesus. No entanto 

Jesus prossegue seu caminho, para construir a nova história que junta toda a humanidade. 

Uma afirmação é clara: Jesus em muitos momentos de sua vida foi perseguido e excluído de 

sua comunidade, até ser morto na cruz. 

II. Aclamação (cantos, gestos, dança, oração).  

III. Leitura da Palavra: Lucas 4.16-30.   

IV. Interiorização (momento de silêncio) 

 

4.     Partilha a partir da palavra de Deus. 

 O que diz o texto?   

 O que diz o texto para mim?  

  Quem fala e o que fala?  

 O que o texto me faz dizer a Deus?  

 Qual é o meu compromisso?  

 
 

5. Encerramento com Canto e Oração:  

 Depois a expressão dos grupos, podemos cantar: Jesus vem liberta  de toda prisão...  
 Fazer um momento de oração pessoal pelas pessoas que estão sendo perseguidas nos dias atuais. 

 
6. Aprofundamento para a vida:  

 Observar nesta semana se tem alguém a meu redor que esteja sendo excluído ou perseguido.  
 O que posso fazer?  
 O que podemos fazer, juntos? 
 A sua exclusão de Jesus começou desde o seu nascimento . Não tinha um lugar para o parto de 

Maria na cidade de Belém  
 
7. Aprofundamento Bíblico: 

 Is: 5, 1-7 e Mc 12, 1-12. 
 

 

http://verdadexpressa.blogspot.com

Entre em contato com a Pastoral Carcerária:  

 

 

 

 

 


