
Guião 
 

Usa o ficheiro mp3 disponível no nosso site ou lê lenta e solenemente este guião, 
acompanhado por música de fundo calma. 

Hoje, vais entrar no sossego do teu espaço interior e encontrar Jesus na tua imaginação. 
Primeiro, vamos começar com alguns exercícios respiratórios. 

Quando eu disser, tenta inspirar e expirar pelo nariz muito suavemente. Fecha os olhos e 
coloca-te numa posição confortável. A seguir, vais relaxar o teu corpo por inteiro. 

Inspira profundamente... retém o ar... expira lentamente, deixando sair o ar totalmente. 
Inspira profundamente... sustém a respiração... deita fora o ar lentamente, completamente. 

Começa por descontrair os pés e os tornozelos. Agora, relaxa as pernas... agora as ancas. Não 
te esqueças de manter o mesmo ritmo de respiração. Relaxa os músculos do abdómen... agora 
o tórax... Relaxa. Sente os braços a ficarem pesados... descontrai os pulsos... as mãos... agora 
os dedos... Continua a respirar profundamente e lentamente. 

Agora, descontrai os ombros. Liberta os ombros de toda a tensão... Relaxa o pescoço... agora 
os músculos do rosto... a testa... e agora as pálpebras... Descontrai-te. Inspira 
profundamente... retém o ar... expira lentamente, deita fora o ar todo. [Pausa.] 

Está um dia muito quente e estás à entrada de uma gruta, a espreitar e a perguntares-te o que 
haverá dentro dela. As tuas roupas ficam enredadas nos arbustos espinhosos que há à 
entrada. Sentes os espinhos a picar-‑te quando tentas com cuidado soltar as tuas roupas. 

Depois, para fugir ao calor, entras cheio de curiosidade na gruta escassamente iluminada e 
começas a investigar. Descobres que estás numa série de grutas e à medida que avanças a luz 
esmorece. Não parece haver nada que te meta medo e por isso continuas a seguir o 
emaranhado de corredores que leva de uma caverna até outra. Apesar da escuridão crescente, 
tu aprecias a frescura da gruta e por isso continuas a explorar, indo cada vez mais fundo. 
(Pausa.) 

De repente, sentes uma diferença no ar. Tornou-se mais pesado e húmido. A luz desapareceu 
completamente. Agora está mesmo escuro e queres-te ir embora. Tens de avançar devagar e 
com muito cuidado porque não consegues ver nada. Vais apalpando as paredes rochosas e 
poisando os pés com cuidado para não tropeçares. Daí a pouco tempo, dás-te conta que não 
consegues encontrar a saída. Estás perdido. Repara em como te sentes, assim sozinho, perdido 
e na escuridão. (Pausa.) 

Tu sentas-te com as costas apoiadas contra a parede fria. Ficas à espera, desejando que 
alguém te venha salvar. Tu esperas... e parece que o tempo não passa. (Pausa.) 



O silêncio na gruta é impressionante e só tens a companhia dos teus pensamentos. Não 
consegues deixar de pensar na escuridão que há na tua vida, nas pessoas a quem magoaste e 
nas coisas que mudarias... Até pensas na tua relação com Deus e pensas nas coisas que não 
fizeste mas que poderias ter feito... Ficas com o coração pesado ao recordares as vezes em que 
tomaste más decisões acerca de situações, coisas ou pessoas e ignoraste Deus na tua vida. 
Ficas um momento a pensar em todas essas ocasiões. (Pausa.) 

O ar ficou mais frio e a gruta parece assustadora; é como uma prisão e desejas que alguém te 
encontre. Já estás perdido há bastante tempo. Tu deitas-te, enrolado, junto à parede, 
abraçado a ti mesmo para te tentares manter quente. Toma consciência de como te sentes 
agora. Apetece-te gritar ou chorar? (Pausa.) 

De repente, dás-te conta de uma voz abafada e distante... percebes que há alguém a gritar o 
teu nome. Tu levantas-te de um salto e reparas que há uma luz a entrar na gruta. Ouve a tua 
voz a gritar por socorro e uma outra voz a dizer o teu nome. Essa voz está cada vez mais perto. 
Ela fala alto e com amor. Não é uma voz que reconheças. 

De repente, aparece um calor e um brilho que enche a gruta... na escuridão onde estavas 
entrou Jesus. Usa um momento para exprimir como te sentes ao vê-lO e ao seres encontrado. 
(Pausa.) 

Ouve Jesus convidar-te a sentares-te com Ele e a partilhar com Ele aqueles pecados que 
tornaram pesado o teu coração e que te mantiveram na escuridão. Descobres que não te 
incomoda ficar na gruta a falar com Jesus, porque a gruta está agora cheia de calor e de luz. 
Deixa Jesus escutar tudo aquilo que te causa dor, perturbação e te entristece. (Pausa.) 

Tu sentes que Jesus percebe como estás arrependido dos teus pecados. Escuta Jesus perdoar-
te e oferecer-te a sua paz que cura... Jesus, suavemente, coloca as suas mãos sobre a tua 
cabeça. Escuta-O a rezar por ti... Sente-te a responder às suas palavras e ao seu amor que 
perdoa. (Pausa.) 

Jesus levanta-se e ajuda-te a levantares-te. Sente a segurança que Ele te oferece quando 
agarras as tuas mãos às suas, fortes e quentes. Quando Ele olha para os teus olhos, Ele 
pronuncia o teu nome e diz que te oferece o seu amor. Tu respondes-Lhe à tua maneira. Jesus 
está pronto para te levar para fora da gruta. Suavemente, Ele pega em ti e coloca-te sobre os 
seus ombros e agarra as tuas mãos com firmeza. Ele está a carregar contigo. É como o pastor 
que carrega a sua ovelha aos ombros. Repara no que sentes ao ser suportado por Jesus. 

Enquanto caminham juntos, escuta-O falar-te da grande alegria que Ele sentiu ao encontrar-te 
e que Ele reza para que tu sempre optes por sair da escuridão e regressar para Ele. (Pausa.) 

Tu avanças para a brilhante luz do sol, sentindo a paz que te rodeia. Ouve Jesus recordar-te 
que este mesmo dom da paz te é oferecido no sacramento da reconciliação. Jesus diz-te que 
Ele está sempre presente no sacramento para te conduzir para fora da escuridão. Sente 
crescer dentro de ti a fé e a confiança nestas palavras à medida que vês o amor e a compaixão 
com que Jesus olha para ti. Presta atenção a esta sensação. (Pausa.) 



Está na hora de se despedirem. Dá-te conta do que estás a sentir neste momento. Estás a dizer 
adeus a Jesus mas dás-te conta que Jesus está sempre contigo e que nunca mais estarás 
sozinho. A sua luz e o seu amor vão acompanhar-te sempre porque já experimentaste o que é 
estar perdido e ser encontrado por Ele. (Pausa.) 

Inspira profundamente... retém o ar... expira lentamente, deitando o ar para fora 
completamente. Outra vez... Inspira profundamente... retém o ar... deita fora o ar lentamente, 
completamente. Quando te sentires preparado, podes abrir os olhos. 
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