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ENCONTRO 3 

DESVIOS DO CAMINHO 

PREPARAR 

• Notícias e fotos impressas sobre situações que expressem a presença do 

mal no mundo: fome, guerra, depressão, crise, etc. 

• Livro do Deuteronômio 30, 15-19. 

1. SINAL DA CRUZ 
 

2. ACOLHIDA 

O catequista e ou coordenador acolhe à todos e motiva a reflexão sobre as 

questões a respeito de desejo de infinito, sobre o reconhecimento da 

existência de Deus e sobre o amor de Deus.  (Dialogar) 

3. ORAÇÃO  

            Catequista ou o coordenador motiva a oração a partir da leitura do 

número 2, página 29.  

Pai de bondade, por amor tu nos criaste livres. Podemos escolher o bem e 

o mal, podemos decidir se queremos caminhar na tua estrada ou desviar 

dela. Ajuda-nos a ver onde o pecado quebra nossa amizade contigo e 

mostra-nos o caminho do perdão e da volta.  Amém. 
 

4. LEITURA – Deuteronômio 30, 15-19. 

 O QUE A PALAVRA DIZ? 

a. Reconstruir o texto.  

b. Destacar palavras ou frases importantes. 
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5. MEDITAÇÃO - O QUE A PALAVRA NOS DIZ? 
 

• Ler os itens dos números 07 a 09, páginas 30 e 31, meditando sobre o que 

a Palavra nos diz.  

6. DIALOGAR – Partindo do texto meditado 

O catequista ou o coordenador motiva o diálogo: observemos as notícias e 

imagens.  

• O que elas nos mostram? 

• Por que há tanta maldade no mundo? 

• Quais são os caminhos que a humanidade tem trilhado? 

• O que é preciso entender?  

7. O QUE A IGREJA ENSINA? 

• Ler o número 11, página 31, o parágrafo do Catecismo da Igreja Católica, 

n. 397.  

Catequista e ou coordenador: ler o número 12 e motivar o diálogo.  

a) Por que muitas pessoas não sabem mais o que é pecado? 

b) Por que o desejo de liberdade é maior do que a vontade e conhecer a 

verdade? 

c) Na raiz do pecado está o fechamento em si mesmo e a incapacidade de 

escutar Deus e as pessoas. Por que se escolhe um desvio do caminho da 

vida e do amor? 

 8. ORAÇÃO - A PALAVRA NOS FAZ REZAR 

Catequista ou o coordenador: Em silêncio, cada um pense nas vezes que se 

afastou de Deus e das pessoas. Recorde os momentos de sua vida em que você 

preferiu pensar somente em você, sem preocupar-se com a família, com os 

amigos ou colegas, nem mesmo com Deus, que tanto o ama. Reze e retome o 

caminho do Pai.  

Tu, Senhor, encontras todos os que te ofendem sempre com alegria e amor. Mas eu 

não olho nem respeito sempre aquele que me ofende. Vem até mim, sempre, com 

teu auxílio, para que, contigo, eu seja capaz de amar.  Amém. 
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9. CONTEMPLAÇÃO - A PALAVRA NOS FAZ VIVER 

Durante a semana, reflita:  

Cada um é livre para escolher os caminhos e desvios na vida.  

• Quais os desvios que escolhi? 

• Quais as quedas que sofri? 

• Como me reergui? 

• Como acolho o amor de Deus que cura as feridas que o pecado deixa em 

nós? 

 

Para o próximo encontro, cada um providencie uma imagem de Jesus: 

crucificado, ressuscitado, na manjedoura, Bom Pastor etc. Pode ser estampa 

ou estátua.  

 

10. PARA APROFUNDAR EM CASA 

• Ler o parágrafo: A LUTA CONTRA O MAL, página 33.  

 

 

 


