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ENCONTRO 11 

OS PROFETAS 

PREPARAR 

• Jornais, recortes e impressos da internet que abordem a realidade atual. 

• Jeremias 1,4-10. 

1. SINAL DA CRUZ 
 

2. ACOLHIDA 

O catequista ou o coordenador acolhe a todos com alegria mesmo que seja 

em plataforma digital.  Verificar como foi a reflexão sobre os mandamentos 

a partir de Êxodo 20,1-21. (Dialogar) 
 

O que entendemos pela palavra "profeta"? Qual a imagem de profeta que 

fazemos? O que faz um profeta? (Dialogar) 
 

Os profetas, inspirados por Deus, também são pessoas que olham para 

frente, percebem os problemas de hoje e pedem mudança de rumo, para 

que não ocorra um problema maior no futuro. Não são adivinhos que fazem 

previsões exotéricas sobre o futuro. O verdadeiro profeta olha a realidade, 

escuta a voz de Deus e fala com coragem ao seu povo, mesmo que não seja 

compreendido. Ele aponta para um futuro que tende a ser melhor, mas 

precisa da conversão no presente.  Rezemos para que o Senhor nos ajude 

a escutar sua voz: 
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3. ORAÇÃO  

 

Deus amigo e bondoso, quando as coisas ficaram difíceis para o teu povo, 

tu lhe enviaste profetas. Eles falaram em teu nome: anunciando dias 

melhores, corrigindo os erros das pessoas, consolando os tristes. Que 

possamos também nós reconhecer que tu continuas enviando profetas 

para falar a verdade. Amém. 

4. LEITURA – Jeremias 1,4-10.  

 O QUE A PALAVRA DIZ? 

• Quando Jeremias foi preparado para ser profeta? 

• Como Jeremias respondeu? 

• Por que Jeremias não devia temer? 

• O que o Senhor disse ao tocar a boca de Jeremias? 

• O que Jeremias deveria fazer? 

• Reconstruir o texto. 
 

5. MEDITAÇÃO - O QUE A PALAVRA NOS DIZ? 
 

• Ler os itens dos números 08 a 12, páginas 91 e 92, meditando sobre 

o que a Palavra nos diz.  

 
 

6. DIALOGAR - Partindo do texto meditado 

Catequista ou o coordenador: 

O Batismo nos faz participantes da missão de Jesus Cristo como profeta. 

Somos profetas quando anunciamos o Plano de Deus, falando a verdade e 

desmascarando a mentira. 

• Colocar sobre a mesa as imagens de jornais, de revistas e 

reportagens, observá-las em silêncio. 

• Escolha a reportagem que mais lhe chamou atenção e comenta 

por que a realidade que escolheu necessita de um profeta.  

• Que tipo de verdades o mundo precisa ouvir hoje? 
 

7. O QUE A IGREJA NOS ENSINA? 

• Leia no número 14, página 93, o parágrafo do Catecismo da Igreja 

Católica, n. 64. 
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9. ORAÇÃO - A PALAVRA NOS FAZ REZAR 

Rezemos a oração que o profeta Isaías compôs para agradecer a bondade 

de Deus: 

Eis o Deus que me salva, eu confio e nada temo! O Senhor é minha força e 

meu alegre canto. O Senhor é a minha salvação". Com alegria tirareis água 

nas fontes da salvação. E naquele dia direis: "Louvai o Senhor, aclamai o seu 

nome! Divulgai entre os povos as proezas que ele faz! Comemorai, sublime 

é o seu nome! Cantai ao Senhor, ele fez maravilhas. Seja isso conhecido pela 

terra inteira. Amém. (Isaías 12,1-5) 

 

10. CONTEMPLAÇÃO - A PALAVRA NOS FAZ VIVER 

Os profetas anunciaram um tempo novo, que seria inaugurado pela vinda 

do Salvador, nascido de uma virgem de Israel. Eles não sabiam exatamente 

quando isso ocorreria nem com quem, mas eles suscitaram a esperança. 

• Quais esperanças que temos? 

• E as pessoas que conhecemos, têm esperança em quê? 

• Observar e rezar sobre o tema da esperança ao longo desta semana. 

 

11. PARA APROFUNDAR EM CASA 

Fazer leitura do texto: Verdadeiros e falsos profetas, das páginas 94 e 95. 


