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

Capitulo II.   
A experiência da condição humana  

  2.8 Pai, por que me abandonastes? (Lc 22,39-46)  
 

Jesus Cristo se sentiu abandonado apesar de ser o FILHO de DEUS. Ele partilhou todos nossos 

sofrimentos. Ter a consciência que, na minha solidão, sempre fica um amigo perto de mim: Jesus, 

junto ao Pai. 

1. Momento inicial: É importante sentir o grupo. Ele pode mudar a programação. 

I Ambientação: Uma cruz sem outra decoração. 
II Acolhida e escuta: O que vamos celebrar hoje? 
                                     Quais acontecimentos da semana?  
II Introdução ao tema: conversar sobre a cruz... 
IV Canto: Segura nas mãos de Deus. 

 

2. Fatos de vida: 
HISTÓRIA REAL: GENIVALDO É UM PRESO ANTIGO QUE ESTÁ MUITO TRISTE. Ele 

pede a uma agente pastoral de visitar a mãe dele: “Já fui condenado diversas vezes”. Ela não quer 

mais me ver. A agente pastoral, olhando esta tristeza, decide ir ao bairro para encontrar esta mãe. É 

difícil descobrir o local, algumas pessoas ajudam. A mãe explica: “Já sofri muito com o meu filho..” 

Finalmente, a mãe decide de fazer a carteira de visitante, de novo: “ Vou ir porque ele é MEU filho.” 

 Reflexão: Você já viveu momentos parecidos com o do Genivaldo? 

 

3. Iluminar a partir da Palavra de Deus. 

I Contextualização do texto bíblico - Jesus esta 

completamente só, sozinho na cruz. Jesus chama pelo Pai, 

cadê ele? Jesus em sua condição humana sente a aflição de 

abandono total, até do Pai. E no mesmo instante entrega o 

seu espirito ao Pai, segundo a sua vontade. Testemunho de 

fé e certeza do amor de Deus. Parece contradição. Fé, não é 

saber, fé é mistério, é graça.  

II. Aclamação (cantos, gestos, dança, oração).  
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III. Leitura da Palavra: Lc 22,39-46. 

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?  
   Qual é o meu compromisso?  
   Quais são os sentimentos de Jesus neste momento? 
   O Pai também não abandona ninguém. Jesus ressuscitou depois três dias. 
   Deus Pai não nos abandone mesmo no momento onde nós sentimos sozinhos? 

 

5. Encerramento com Oração:  

  Fazer uma oração agradecendo a Deus Pai que nunca nos abandonou, que nunca nos deixou 
sozinhos. 

  Canto: Vitória, tu reinará; 
 

6.  Aprofundamento para a vida:  

 Quando me senti abandonado(a) por todos? 
 Me senti abandonado(a) até por DEUS? 
 Eu conheço alguém que foi abandonado por todos?  
 O que eu fiz? 

 

7.  Aprofundamento bíblico:  

 Is 49, 15-16; Is 53,1..  Sl 4, 23, 27/26. 

  Lc 15,4-7. Mc 15, 33-39           

Vamos olhar 3 momentos da vida dEle:  1º) Apresentação: Jesus vai com os apóstolos a 

Jerusalém. Ele sabe que os chefes  quer prender Ele. Mas tem muitos judeus que gostam 

dEle. 2º) A Getsemani   Lc, 22, 39‐46 Mc 14, 32‐42 neste momento, Judas vai trai‐lo com um 

beijo falso... Olhar o versículo 5: “Então, todos fugiram, abandonando Jesus”. 3º) Quando Ele 

é pregado na cruz, Jesus reza ao Pai: Ele começa o salmo 22.  Podemos ler este trecho: Sl 22: 

1‐15.  

                                                   

 

Entre em contato com a Pastoral Carcerária:  

 

 

 www.horacomadriana.blogpost.com.br  


