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

Capitulo V. 
 Experiência do Espírito Santo e da Missão  

            5.3  Viver segundo o Espirito Santo (Gl 5,16 - 26) 

 Liberdade no espirito evangélico. A vida cristã é um chamado para a liberdade. Esta, 

porém não deve ser confundida com libertinagem, que é buscar e se colocar tudo a serviço de 

si mesmo. A verdadeira liberdade leva a pessoa crescer no amor e na doação de si, para 

colocar-se a serviço dos outros. 

 

1) Momento inicial. 

I. Ambientação: Bíblia, uma vela, cartazes.  

II. Acolhida e escuta: O que vamos celebrar hoje? 

III. Introdução ao tema: Conversar sobre os 

símbolos, cartaz e outros. 

IV. Canto:  
 

2)  Fatos da Vida  

 

A MANEIRA CORRETA DE VER A VIDA. 

Era uma vez,,, um ancião que estava cuidando da planta com todo o carinho. Um 

jovem aproximou-se e perguntou: 

 ___ Que planta é esta que o senhor está cuidando? 

 ___ É uma jabuticabeira. Respondeu o ancião. 

 ___ Ela demora quanto tempo para dar frutos? 

 ___ Pelo menos uns quinze anos. Informou o ancião. 

 ___ E o senhor espera viver tanto tempo assim? Indagou, irônico o rapaz. 

 ___ Não, não creio que viva mais tempo, pois já estou no fim da minha jornada. Disse 

o ancião. 

 ___ Então, que vantagem você leva com isso, meu velho? 

 ___  Nenhuma, exceto a vantagem de  saber que ninguém colheria jabuticabas, se 

todos pensassem como você. 

 Não importa se teremos tempo suficiente para ver mudadas as coisas e pessoas pelas 

quais lutamos, mas sim, que façamos a nossa parte, de modo que tudo se transforme a seu 

tempo. 

http://achandotesouros.blogspot.com.br/2010/05/na
o-acredito.html  



Entre em contato com a Pastoral Carcerária:  
 
 
 
 
 
 

   
  

3) Iluminar a partir da Palavra de Deus 

As expressões “segundo o Espírito” e “segundo os instintos egoístas” (lit.: carne) não 

designam duas partes das pessoas e sim dessas orientações diferentes de comportamento: 

“segundo o espirito” é a orientação do amor, que leva a pessoa a servir o outro; “segundo 

os instintos egoístas” é a orientação do egoísmo, que leva a pessoa a servir de si mesmo 

(fonte: Bíblia Pastoral)  

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

II. Leitura da Palavra:  Gl, 5,16 – 26 

III. Interiorização (momento de silêncio)  

    
 
4)     Partilha a partir da palavra de Deus 
 
 O que diz o texto? (De quem fala o texto?)  

 De que forma é que esta leitura fala da minha vida? 

 Enumerar os comportamentos de amor e de egoísmo 

 De qual lado estou mais inclinado? 

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

 Qual é o meu compromisso para esta semana? 

 

 

5) Encerramento com Oração:  

 Salmo 127/128  – Pai Nosso e abraço da Paz 

 

6) Aprofundamento para a vida:  

 Texto bíblico:  Mt. 7, 24-27 
 
   

http://www.parceirosvoluntarios.org.br/Componentes/Impre
nsa/noticias.asp?txNot=1563  

http://santoantoniojaguara.sgcp.com.br/2010/08/setembro-
mes-da-biblia/  


