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APRESENTAÇÃO
Caros irmãos e irmãs,

Equipe Diocesana para os Círculos Bíblicos
Praça Eurico Salles, 10 – Centro

Atílio Vivacqua – ES
 refletindodiocesano@gmail.com

Tiragem:  Cartilhas

Em nossas mãos, o Refletindo 241, contendo 05 encontros para nossas 
reuniões de círculos bíblicos. Como em outras ocasiões, usamos como 
fonte o texto base para Encontros Bíblicos editado pelo Setor Pastoral da 
CNBB, reforçando, dessa forma, a nossa unidade pastoral.

Renovamos nosso agradecimento à Equipe pastoral da CNBB que, 
neste tempo difícil de Pandemia que estamos vivendo, ajudou-nos a 
produzir nosso material.

O livro escolhido para estudo do Mês da Bíblia, em 2020, é o 
Deuteronômio, com o lema “Abre tua mão para teu irmão” (Dt 15,11). Rico 
em reflexões morais e éticas, imbuído da preocupação de promover a 
justiça, a solidariedade com os pobres, o órfão, a viúva e o estrangeiro, 
o Deuteronômio é a expressão, em forma de letra e redação, de buscas 
e encontros entre Deus e seu povo. O presente Refletindo para o Mês 
da Bíblia quer oferecer ao leitor atual a experiência de fé daqueles que 
primeiro se aproximam do que Deus queria revelar de si mesmo. Nestas 
páginas, porém, não há apenas competência e sensibilidade pedagógica, 
há também amor a Jesus Cristo e aos que o seguem.

 Pe. João Batista Maroni - Coordenador da Equipe Diocesana de Círculos Bíblicos
e Pe. Enildo Genésio de Souza - Diretor da Gráfica Diocesana 



branco



5

Preparando o Ambiente

Acolhida e Oração Inicial

•	 Bíblia em lugar de destaque;
• Cartaz do Mês da Bíblia;
• Uma vela grande;
• Uma vasilha transparente com água benta;
• Marcar o texto na Bíblia: Dt 1,6-18.

(Acolher as pessoas, desejando-lhes boas-vindas.)

CANTO:

A Bíblia é a Palavra de Deus semeada no meio do povo, que cresceu, 
cresceu e nos transformou, ensinando-nos a viver um mundo novo.

1. Deus é bom, nos ensina a viver, nos revela o caminho a seguir; Só no 
amor, partilhando seus dons, sua presença iremos sentir.

2. Somos povo, o povo de Deus, e formamos o reino de irmãos; E a 
Palavra que é viva nos guia, e alimenta a nossa união.

ANIMADOR(A): Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a este primeiro 
encontro do Mês da Bíblia. Você é convidado a se apresentar brevemente, 
dizendo seu nome e uma palavra sobre o que lhe motiva a participar 
desses encontros orantes com a Palavra de Deus.

PRIMEIRO ENCONTRO

DE 30 DE AGOSTO A 05 DE SETEMBRO DE 2020

Deuteronômio 1,6-18

RECORDAR O PASSADO E SERVIR AO             
SENHOR COM ALEGRIA



6

ANIMADOR(A): Neste primeiro encontro, queremos percorrer o caminho 
da fé pela trilha do Livro do Deuteronômio. É entusiasmante poder 
perceber que esse livro é muito rico em reflexões em torno da Aliança 
que Deus fez com o seu povo. Na alegria do encontro, vamos tocar com a 
mão a água benta e traçar sobre nós o Sinal da Cruz de Cristo.

TODOS: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém!

ANIMADOR(A): O Deus da luz, o amor do seu Filho Jesus Cristo e a 
esperança que nasce do Espírito Santo estejam sempre conosco!

TODOS: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo!

Recordação da Vida
LEITOR(A) 1: A Bíblia é um dos grandes tesouros que recebemos da 
Igreja. Ela é ânimo para a vida e a pastoral, pois faz nosso coração arder e 
nos dá vigor para a missão. Todos os anos, no mês de setembro, a Igreja 
no Brasil oferece um tema para o aprofundamento da fé cristã em família 
e comunidade. Neste ano, vamos fazer o itinerário da fé com a Palavra 
com o auxílio do Livro do Deuteronômio. Vamos, então, dizer juntos o 
lema do Mẽs da Bíblia desse ano:

TODOS: “Abre tua mão para teu irmão” (Dt 15,11).

LEITOR(A) 2: No trecho proposto para a Leitura Orante de hoje, o autor 
nos lembra da necessidade de recordar o passado e servir o Senhor com 
alegria. No percurso rumo à Terra Prometida, Moisés, o líder do povo, 
acentua as condições para que Israel viva como povo livre e fiel a Deus 
na posse da Terra prometida. Deve recordar, também, das maravilhas 
de Deus: tornou Israel um povo numeroso, portador da bênção divina 
para outras nações e deu-lhe líderes sábios e profetas, para lhe ajudar a 
se manter fiel a seu Deus. Partindo de nossa realidade, vamos recordar e 
partilhar?

1. Concretamente, o que significa ser o povo de Deus, ser pertença 
de Cristo e da sua Igreja?



7

ANIMADOR(A): Vamos localizar, na Bíblia, o texto do Livro do 
Deuteronômio 1,6-18 e, em uma atitude de discípulo, ouvir e meditar a 
Palavra. (Dar tempo para que todos encontrem o texto.)

CANTO:

Pela palavra de Deus, saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, 
precisamos acreditar.

1. Sei que a resposta vem do meu ser: “Quero seguir-te para viver.”

LIVRO DO DEUTERONÔMIO 1,6-18

ANIMADOR(A): Vamos reconstruir o texto que ouvimos (responder 
seguindo o texto):

1. O que diz o texto?

2. De onde Deus falou a seu povo e o que Ele disse?

3. O que Deus colocou diante do povo e qual a recomendação dada?

4. Quando o povo entrar na Terra, qual orientação dada por Moisés 
para poder conduzi-lo com tranquilidade?

5. Quais características dos chefes e dos juízes?

ANIMADOR(A): Em silêncio, vamos retomar o texto e destacar a palavra e 
ou expressão que mais chamou a atenção. Não precisa explicar a palavra, 
e sim, apenas repetir como está no texto.

(Reservar um tempo para as pessoas falarem.)

A Palavra de Deus

2. Recordar fatos e ou situações que expressam a crise de 
identidade cristã e a falta de compromisso com Deus, que nos 
ama infinitamente.

(Reservar um tempo para as pessoas falarem.)
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ANIMADOR(A): “Que o Senhor Deus de vossos pais vos aumente mil 
vezes mais e vos abençoe, como vos prometeu” (Dt 1,11). De coração 
agradecido, façamos nossas preces espontâneas, de acordo com o que 
lemos e meditamos do texto bíblico de hoje. No final de cada oração, 
digamos:

TODOS: Senhor, ensina-nos a ser fiéis à vossa Palavra.

ORAÇÕES  ESPONTÂNEAS

ANIMADOR(A): Rezemos, com amor e confiança, a oração que o Senhor 
nos ensinou.

TODOS: Pai nosso… Ave Maria... Glória ao Pai...

Contemplação
LEITOR(A) 1: No texto, percebemos que a fidelidade de Deus para com 
seu povo é para sempre. Nem sempre é fácil viver e testemunhar a Palavra 
que renova todas as coisas. Contemplando a ação de Deus no texto que 
meditamos em nossa família, em nossa comunidade e na sociedade, 
podemos nos perguntar: Em que o texto nos ajuda a viver melhor a 
missão que Deus nos confiou?

(Instante de silêncio)

O QUE VAMOS FAZER AGORA?
• Ler o texto do Livro do Deuteronômio: 6,1-19.
• Incentivar outras pessoas, vizinhos e amigos para juntos em casa 

partilharem os encontros.

Oração

Bênção Final e Despedida
ANIMADOR(A): Deus, nosso Pai, rico em misericórdia, pela força da vossa 
Palavra, enviastes ao mundo o vosso Filho, Palavra de Vida eterna. Fazei 
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com que a mensagem da Palavra de hoje se transforme em fonte de 
alegria e missão. Por Cristo, nosso Senhor.

TODOS: Amém!

LEITOR(A) 1: O Deus sempre fiel, abençoe-nos agora e sempre. Em nome 
do Pai e do Filho e do Espírito Santo.

TODOS: Amém!

CANTO:

1. Quero ouvir teu apelo, Senhor; ao teu chamado de amor responder. 
Na alegria te quero servir e anunciar o teu Teino de amor.

E pelo mundo eu vou cantando o teu amor, pois disponível estou 
para servir-te, Senhor. (bis)

2. Dia a dia a tua graça me dás; nela se apoia o meu caminhar. Se estás 
ao meu lado, Senhor, o que então poderei eu temer?
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SEGUNDO ENCONTRO

•	 Bíblia em lugar de destaque;
• Cartaz do Mês da Bíblia;
• Uma vela grande;
• Uma vasilha transparente com água benta;
• Marcar o texto na Bíblia: Dt 6,1-19.

Deuteronômio 6,1-19

O AMOR É A ESSÊNCIA DA LEI

Preparando o Ambiente

Acolhida e Oração Inicial

DE 06 A 12 DE SETEMBRO DE 2020

(Acolher as pessoas, desejando-lhes boas-vindas.)

CANTO:

Toda Bíblia é comunicação de uma Deus-Amor, de um Deus-Irmão, é 
feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração.

1. Jesus Cristo é a Palavra, pura imagem de Deus Pai. Ele é Vida e Verdade, 
a suprema Caridade.

2. Os profetas sempre mostram a vontade do Senhor. Precisamos ser 
profetas para o mundo ser melhor. 

ANIMADOR(A): Irmãos e irmãs, bem-vindos ao segundo encontro do 
Mês da Bíblia. Como é bom o encontro dos irmãos em torno da Palavra. 
Ela nos faz crescer na fé e cultivar uma atitude discipular. Renovando 
nossa vocação batismal, vamos tocar com a mão a água benta e traçar 
sobre nós o Sinal que nos identifica como comunidade de fé.
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TODOS: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém!

ANIMADOR(A): A paz do Deus Amor, a luz do seu Filho Jesus Cristo e a 
força renovadora do Espírito Santo estejam sempre conosco!

TODOS: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo!

Recordação da Vida
LEITOR(A) 1: No primeiro encontro, refletiremos sobre a importância de 
recordar o passado e viver o presente com esperança e fidelidade ao Deus 
que nos ama. Hoje, vamos meditar sobre a essência da Lei que é o amor. 
Vamos repetir uma frase que nos motiva a crescer na fé e a perseverar no 
amor:

TODOS: “Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a 
tua alma e com toda a tua força.”

LEITOR(A) 2: À luz da presença de Deus no caminho pelo deserto, 
encontramo-nos com o segundo discurso de Moisés. Nele, são 
apresentados os Dez Mandamentos da Lei de Deus, conhecidos como 
“Decálogo” ou como “as Dez palavras” (Dt 5,6-21). Eles possuem um papel 
fundamental na teologia do Deuteronômio e na história israelita. São uma 
transição do árduo caminho do deserto para a felicidade do cumprimento 
da Promessa. Deus foi fiel e, por meio da Aliança no Sinai e da doação da 
Lei, pede igualmente a fidelidade do seu povo como condição para um 
vida radiante na Terra Prometida. Em um tempo de relativismo da fé e dos 
valores do Evangelho, perguntemos:

1. Em que consiste hoje ouvir, acolher e viver os Mandamentos de 
Deus?

2. Quais as tentações que o mundo atual nos oferece tentando nos 
desviar do Projeto de Deus?

(Reservar um tempo para as pessoas falarem.)
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ANIMADOR(A): Vamos, com alegria e atenção, localizar na Bíblia, o texto 
do Livro do Deuteronômio 6,1-19. (Dar tempo para que todos encontrem 
o texto.)

CANTO:

Tua Palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor, / lâmpada para os 
meus pés, Senhor, / luz para o meu caminho. /  Lâmpada para os meus 
pés, Senhor, / luz para o meu caminho.

LIVRO DO DEUTERONÔMIO 6,1-19.

ANIMADOR(A): Vamos reconstruir o texto que ouvimos (responder de 
acordo com o texto):

1. O que diz o texto?

2. Para quem são dirigidos os Mandamentos e por quê?

3. A quem e como Israel deve escutar?

4. O que Israel deve fazer quando for introduzido na Terra que Deus 
prometeu?

ANIMADOR(A): Em silêncio, vamos retomar o texto e destacar a palavra e 
ou expressão que mais chamou a atenção. Não precisa explicar a palavra, 
e sim, apenas repetir como está no texto.

(Reservar um tempo para as pessoas falarem.)

A Palavra de Deus

Oração
ANIMADOR(A): Em Deuteronômio, o Deus da Aliança é descrito como 
aquele que ama seu povo (Dt 7,8.13; 23,6) e enamora-se dele (Dt 7,7). 
Esse amor escolhe Israel, que é sua “propriedade pessoal” (Dt 7,6; 14,2; 
26,18-19) e continua aliançado com ele. A resposta do povo deve ser 
igualmente o amor a deus (Dt 6,5; 7,9; 10,12; 11,1), apegando-se a Ele (Dt 
6,4-9; 10,20; 11,13) e expressando isso ao guardar a Aliança (Dt 26,17), 



13

sendo fiel ao Decálogo, aos Mandamentos. Ao afirmar que há um único 
Senhor, revelado aos israelitas como o “Deus, que te (fez) sair do Egito, da 
casa da escravidão”, o autor acentua que Deus é o Senhor, que ama seu 
povo e quer ser amado e respeitado como Único Deus e não outro. A fé 
cristã é Trinitária, ou seja, cremos em um Deus Uno e Trino. Como resposta 
à Palavra ouvida e meditada, façamos nossas orações espontâneas. No 
final de cada prece, digamos:

TODOS: Ajudai-nos, Senhor, a permanecer no amor.

ORAÇÕES  ESPONTÂNEAS

ANIMADOR(A): Rezemos, com amor e confiança, a oração que o Senhor 
nos ensinou.

TODOS: Pai nosso… Ave Maria... Glória ao Pai...

LEITOR(A) 1: A ética do Sinai e os Mandamentos da Aliança pedem uma 
nova vida, que seja regida pela justiça de Deus e por seu amor incansável 
para com seu povo. Por sua vez, a justiça e o amor, como propostas de 
vida para os seres humanos, pedem novas relações com o próximo. A 
Aliança gera responsabilidade e nos exorta a dar a mão ao nosso irmão. 
Em que o texto nos ajuda a ser e viver melhor a fé que professamos?

(Instante de silêncio)

O QUE VAMOS FAZER AGORA?
• Ler o texto do Livro do Deuteronômio: 15,1-11.
• Incentivar outras pessoas, vizinhos e amigos para juntos em casa 

partilharem os encontros.

Contemplação

Bênção Final e Despedida
ANIMADOR(A): Deus de amor e ternura, destes-nos os Mandamentos 
como indicadores de caminhos sempre novos. Que vossa Palavra nos 
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eduque para a escuta, a acolhida e a vivência dos vossos Mandamentos.. 
Por Cristo, nosso Senhor.

TODOS: Amém!

LEITOR(A) 1: O Deus que nos enviou seu Filho ao mundo para nos salvar 
e nos conduzir pelo caminho da Palavra, abençoe-nos agora e sempre. 
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.

TODOS: Amém!

CANTO:

1. Quero ouvir teu apelo, Senhor; ao teu chamado de amor responder. 
Na alegria te quero servir e anunciar o teu Teino de amor.

E pelo mundo eu vou cantando o teu amor, pois disponível estou 
para servir-te, Senhor. (bis)

2. Dia a dia a tua graça me dás; nela se apoia o meu caminhar. Se estás 
ao meu lado, Senhor, o que então poderei eu temer?
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TERCEIRO ENCONTRO

Deuteronômio 15,1-11

A SOLIDARIEDADE QUE SE INSPIRA NA GRA-
TUIDADE DIVINA

Preparando o Ambiente

Acolhida e Oração Inicial

DE 13 A 19 DE SETEMBRO DE 2020

•	 Bíblia em lugar de destaque;
• Cartaz do Mês da Bíblia;
• Uma vela grande;
• Uma vasilha transparente com água benta;
• Marcar o texto na Bíblia: Dt 15,1-11.

(Acolher as pessoas, desejando-lhes boas-vindas.)

CANTO:

Agora é tempo de ser Igreja, caminhar juntos, participar.

1. Somos povo escolhido e na fronte assinalado com o nome do Senhor, 
que caminha ao nosso lado.

2. Somos povo em missão, já é  tempo de partir. É o Senhor que nos 
envia em seu nome a servir.

3. Somos povo-esperança, vamos juntos planejar. Ser Igreja a serviço e 
a fé testemunhar.

4. Somos povo a caminho, construindo em mutirão nova Terra, novo 
Reino de fraterna comunhão. 

ANIMADOR(A): Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. É sempre uma 
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alegria, como Igreja viva de Jesus Cristo, nos reunimos em casas ou em 
Família para fortalecer nossa caminhada na concretização do Reino de 
Deus. Como discípulos missionários de Jesus Cristo, vamos tocar com a 
mão a água benta e traçar sobre nós o sinal da cruz de Cristo.

TODOS: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém!

ANIMADOR(A): O Deus da esperança, o amor do seu Filho Jesus Cristo e 
o dinamismo do Espírito Santo estejam sempre conosco!

TODOS: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo!

Recordação da Vida
LEITOR(A) 1: Neste terceiro encontro, vamos refletir sobre a palavra de 
Deus, que nos torna próximos uns dos outros. A construção da sociedade 
segundo o Projeto de Deus acontece preferencialmente a partir de 
medidas de proteção àqueles que vivem à margem e estão, por conta 
disso, sem possibilidade de proteção externa ou de autoproteção, 
exatamente porque são pessoas ou grupos fracos e empobrecidos.

TODOS: “Abre tua mão para o teu irmão, teu necessitado, teu pobre, 
em tua terra”(Dt 15,11).

LEITOR(A) 2: A justiça é um claro sinal do projeto de Deus e , ao mesmo 
tempo, uma exigência ética pessoal e comunitária. Com o olhar sobre a 
realidade, vamos contemplar o cartaz do Mês da Bíblia e ler juntos a frase: 
“abre tua mão para o teu irmão” depois partilhar:

1. O que diz essa frase para mim e para nós? Em que consiste afirmar: 
abre a tua mão para o teu irmão?

(Reservar um tempo para as pessoas falarem.)

A Palavra de Deus
ANIMADOR(A): Vamos, com atenção, localizar, na Bíblia, o texto do Livro 
do Deuteronômio 15,1-11. (Dar tempo para que todos encontrem o texto.)
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CANTO:

Fala, Senhor! Fala, Senhor, palavras de fraternidade! Fala, Senhor! 
Fala, Senhor, és luz da humanidade!

1. A tua Palavra é fonte que corre, penetra e não morre, não seca jamais.

2. A tua Palavra que a terra alcança, é luz, esperança que faz caminhar.

LIVRO DO DEUTERONÔMIO 15,1-11.

ANIMADOR(A): Vamos reconstruir o texto que ouvimos (responder de 
acordo com o texto):

1. O que diz o texto?

2. Segundo o texto, o que deveria ser celebrado de sete em sete 
anos? Porque?

3. O que não deveria haver no meio deles?

4. Segundo o texto, se houver um pobre no meio deles o que o 
senhor recomenda que se faça?

ANIMADOR(A): Em silêncio, vamos retomar o texto e destacar a palavra e 
ou expressão que mais chamou a atenção. Não precisa explicar a palavra, 
e sim, apenas repetir como está no texto.

(Reservar um tempo para as pessoas falarem.)

Oração
ANIMADOR(A): O texto, por meio da repetição do verbo dar, evoca a ideia 
de que o israelita deve dar generosamente ao pobre da mesma forma 
que Deus generosamente deu a ele a terra para o seu sustento. Guiados 
por esta Palavra, que nos convida à solidariedade e à partilha, façamos 
nossas preces, no desejo de crescer como Igreja samaritana. No final de 
cada pedido, digamos:

TODOS: Senhor, escutai nossa prece.

ORAÇÕES  ESPONTÂNEAS
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ANIMADOR(A): Rezemos, com fé e esperança, a oração que o Senhor nos 
ensinou.

TODOS: Pai nosso… Ave Maria... Glória ao Pai...

Contemplação

Bênção Final e Despedida

LEITOR(A) 1: O texto faz um convite ao perdão das dívidas. Perdoar as 
dívidas, em uma sociedade capitalista e tecnicista como a nossa, poderia 
refletir um projeto utópico. Mas não podemos nos esquecer de que a 
oração ensinada por Jesus trata justamente dessa questão: “Perdoa-
nos as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores” 
(Mt 6,12). O que neste encontro nos motiva a ser Igreja em saída, 
comprometida com o próximo que é o nosso irmão?

(Instante de silêncio)

O QUE VAMOS FAZER AGORA?
• Ler o texto do Livro do Deuteronômio: 24,11-12.
• Incentivar outras pessoas, vizinhos e amigos para juntos em casa 

partilharem os encontros.

ANIMADOR(A): Senhor, nosso Deus, em vossa palavra encontramos os 
verdadeiros critérios para uma vida feliz. Fazei-nos experimentar a vossa 
força libertadora e anunciá-la aos irmãos. Nós vos pedimos por Jesus 
Cristo, na unidade do Espírito Santo.

TODOS: Amém!

LEITOR(A) 1: O Deus que enviou seu Filho ao mundo para nos salvar e nos 
conduzir pelo caminho da Palavra que nos torna solidários, nos abençoe 
agora e sempre. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.

TODOS: Amém!
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CANTO:

1. Santa Mãe Maria, nesta travessia, cubra-nos com teu manto cor de 
anil. Guarda nossa vida, Mãe Aparecida, santa padroeira do Brasil.

Ave Maria, Ave Maria! (bis)

2. Mulher peregrina, força feminina, a mais importante que existiu. Com 
justiça queres que nossas mulheres sejam construtoras do Brasil.

3. Com amor divino, guarda os peregrinos nesta caminhada para o além! 
Dá-lhes companhia, pois, também um dia, foste peregrina em Belém.
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QUARTO ENCONTRO

Deuteronômio 24,17-22

CUIDAR DO EMPOBRECIMENTO: O ESTRAN-
GEIRO, O ÓRFÃO E A VIÚVA

Preparando o Ambiente

Acolhida e Oração Inicial

DE 20 A 26 DE SETEMBRO DE 2020

•	 Bíblia em lugar de destaque;
• Cartaz do Mês da Bíblia;
• Uma vela grande;
• Uma vasilha transparente com água benta;
• Marcar o texto na Bíblia: Dt 24,17-22.

(Acolher as pessoas, desejando-lhes boas-vindas.)

CANTO:

A nós descei, divina luz; a nós descei, divina luz; Em nossas almas 
acendei o amor, o amor de Jesus.

1. Vinde, Santo Espírito e do céu mandai luminoso raio, luminoso raio. 
Vinde, Pai dos pobres, doador dos dons, luz dos corações, luz dos 
corações.

2. Grande defensor, em nós habitais e nos confortais, e nos confortais. Na 
fadiga, pouso; no ardor, brandura; e na dor, ternura; e na dor, ternura. 

ANIMADOR(A): Que bênção de Deus é esse nosso encontro de irmãos! 
De coração, acolhemos com alegria cada participante, no desejo de 
crescer cada vez mais na fé e no seguimento de Jesus. Na alegria do amor 
que nos congrega, vamos tocar com a mão a água benta e traçar sobre 
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nós o Sinal da Cruz de Cristo.

TODOS: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém!

ANIMADOR(A): O Deus do amor e da paz, a graça do seu Filho Jesus 
Cristo e a força do Espírito Santo estejam conosco!

TODOS: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo!

Recordação da Vida
LEITOR(A) 1: Nosso encontro orante com a palavra de Deus, apresenta-
nos três categorias de pessoas como paradigma da vivência da Palavra: 
o estrangeiro, o órfão e a viúva. Eles são colocados como os desprezados 
pela sociedade e acolhidos no projeto de Deus.

LEITOR(A) 2: Como Deus é amor e bondade sem fim, seus olhos estão 
sempre voltados para esses menos favorecidos. Deus não compactua 
com o mal, nem abençoa a exploração, muito menos apoia a indiferença 
entre irmãos. Na alegria do amor que nos santifica, vamos pegar o cartaz 
com o coração. Com o olhar sobre a realidade que nos move, vamos 
recordar e partilhar:

1. Passar a frase de mão em mão e perguntar: O que sabemos sobre 
o estrangeiro, o órfão e a viúva?

2. Quem são os estrangeiros, os órfãos e as viúvas?

(Reservar um tempo para as pessoas falarem.)

A Palavra de Deus
ANIMADOR(A): Vamos, com atenção, localizar na Bíblia, o texto do Livro 
do Deuteronômio 24,17-22. (Dar tempo para que todos encontrem o 
texto.)

CANTO:
É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa, tua Palavra é 
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assim, não passa por mim sem deixar um sinal.

1. Tenho medo de não responder, de fingir que não escutei. Tenho medo 
de ouvir teu chamado, virar pro outro lado e fingir que não sei.

2. Tenho medo de não perceber, de não ver teu amor passar. Tenho 
medo de estar distraído, magoado, ferido e então me fechar.

LIVRO DO DEUTERONÔMIO 24,17-22.

ANIMADOR(A): Vamos reconstruir o texto que ouvimos (responder de 
acordo com o texto):

1. O que diz o texto?

2. O texto pede para não distorcer o direito de quem?

3. Quem era escravo no Egito?

4. O que o autor sugere que Israel faça?

5. Segundo o texto, qual a condição para ganhar a bênção de Deus?

ANIMADOR(A): Em silêncio, vamos retomar o texto e destacar a palavra e 
ou expressão que mais chamou a atenção. Não precisa explicar a palavra, 
e, sim, apenas repetir como está no texto.

(Reservar um tempo para as pessoas falarem.)

Oração
ANIMADOR(A): “O Senhor, teu Deus, te resgatou (Ele) te abençoará em 
toda a obra de tuas mãos” (Dt 24,18.19). Iluminados pela Palavra, que nos 
convida a acolher e proteger os irmãos, façamos nossas orações a partir 
das descobertas do texto que lemos e meditamos. No final de cada prece, 
digamos: 

TODOS: Renovai-nos, Senhor, em vosso amor.

ORAÇÕES  ESPONTÂNEAS

ANIMADOR(A): Rezemos, com fé e esperança, a oração que o Senhor nos 
ensinou.
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TODOS: Pai nosso… Ave Maria... Glória ao Pai...

LEITOR(A) 1: O Cuidado com o empobrecido é um dos temas mais 
importantes no código de leis do Deuteronômio. O estrangeiro, o 
órfão e a viúva pertenciam ao grupo social de pessoas empobrecidas 
que dependiam dessa proteção para sobrevivência. Essas categorias 
de empobrecidos revelam o enfraquecimento das relações familiares 
na sociedade israelita, particularmente com a instituição do estado 
monárquico. Em que o texto nos ajuda a viver melhor a Palavra e 
acolher mais as pessoas?

(Instante de silêncio)

ORAÇÃO MÊS MISSIONÁRIO:
Pai Nosso,
O teu Filho unigênito Jesus Cristo,
Ressuscitado dentre os mortos,
Confiou aos seus discípulos o mandato:
“Ide e fazei discípulos todos os povos”.
Recorda-nos que, pelo Batismo,
tornamo-nos participantes da missão da Igreja.
Pelos dons do Espírito Santo, concede-nos a graça
De sermos testemunhas do Evangelho,
Corajosos e vigilantes,
Para que a missão confiada à Igreja,
Ainda longe de estar realizada,
Encontre novas e eficazes expressões
Que levem vida e luz ao mundo.
Ajuda-nos, Pai santo,
A fazer com que todos os povos
Possam encontrar-se com o amor
 E a misericórdia de Jesus Cristo,
Ele que é Deus convosco, vive e reina]
Na unidade do Espírito Santo,
Agora e para sempre.
Amém!

Contemplação
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Bênção Final e Despedida

O QUE VAMOS FAZER AGORA?
• Ler o texto do Livro do Deuteronômio: 30,11-20.
• Incentivar outras pessoas, vizinhos e amigos para juntos em casa 

partilharem os encontros.

ANIMADOR(A): Ó Deus de amor e misericórdia, queremos compreender 
e viver melhor vossa Palavra que é vida e liberdade. Dai-nos a força do 
vosso Espírito, para que, como seguidores e seguidoras de vosso Filho, 
possamos viver com intensidade o amor ao próximo. Por Cristo, Senhor 
nosso.

TODOS: Amém!

LEITOR(A) 1: O Deus da esperança e do amor nos abençoe agora e 
sempre. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.

TODOS: Amém!

CANTO:

1. Santa Mãe Maria, nesta travessia, cubra-nos com teu manto cor de 
anil. Guarda nossa vida, Mãe Aparecida, santa padroeira do Brasil.

Ave Maria, Ave Maria! (bis)

2. Mulher peregrina, força feminina, a mais importante que existiu. Com 
justiça queres que nossas mulheres sejam construtoras do Brasil.

3. Com amor divino, guarda os peregrinos nesta caminhada para o além! 
Dá-lhes companhia, pois, também um dia, foste peregrina em Belém.
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QUINTO ENCONTRO

Deuteronômio 30,11-20

ESCOLHES, POIS A VIDA!

Preparando o Ambiente

Acolhida e Oração Inicial

DE 27 DE SETEMBRO A 03 DE OUTUBRO DE 2020

•	 Bíblia em lugar de destaque;
• Cartaz do Mês da Bíblia;
• Uma vela grande;
• Uma vasilha transparente com água benta;
• Marcar o texto na Bíblia: Dt 30,11-20.

(Acolher as pessoas, desejando-lhes boas-vindas.)

CANTO:

A Bíblia é a Palavra de Deus semeada no meio do povo, que cresceu, 
cresceu e nos transformou, ensinando-nos a viver um mundo novo.

1. Deus é bom, nos ensina a viver, nos revela o caminho a seguir; Só no 
amor, partilhando seus dons, sua presença iremos sentir.

2. Somos povo, o povo de Deus, e formamos o reino de irmãos; E a 
Palavra que é viva nos guia, e alimenta a nossa união.

ANIMADOR(A): Irmãos e irmãs, que bom estarmos aqui como família de 
Deus, que se reúne buscando alimentar a espiritualidade cristã. É sempre 
a Palavra de Deus que aquece o nosso coração e fortalece a nossa vida 
em comunidade. Com alegria e fé, vamos tocar com a mão a água benta 
e traçar o Sinal da Cruz de Cristo.
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A Palavra de Deus

TODOS: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém!

ANIMADOR(A): O Deus da fé e da esperança, o testemunho do seu filho 
Jesus Cristo e a vida nova do Espírito Santo estejam sempre conosco!

TODOS: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo!

LEITOR(A) 1: Estamos chegando ao fim dos nossos encontros orantes 
com a palavra de Deus. Mas desejamos continuar. Mesmo sozinhos, é 
possível continuar a orar com a Palavra, a viver da Palavra. Contudo, é 
sempre melhor em comunidade.

LEITOR(A) 2: O amor é a essência de toda lei. Por ser a essência, ele 
perpassa toda a vida e a missão da comunidade israelita, bem como faz 
parte do processo de transmissão e aprendizagem das novas gerações.

TODOS: “Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e tua descendência, 
amando ao senhor, teu Deus(...)” (Dt30,19)

LEITOR(A) 1: Recordar ou lembrar do agir e do amor de Deus faz com 
que Israel, seu povo, tenha a liberdade para escolher: o caminho da 
vida e da benção, ou o caminho da morte e da maldição. Na alegria de 
pertencer a Jesus Cristo à comunidade, vamos olhar para o cartaz do Mês 
da bíblia e recordar palavras e ou situações em que os textos do Livro do 
Deuteronômio nos ajudaram a apreciar a vida com o novo olhar.

(Reservar um tempo para as pessoas falarem.)

Recordação da Vida

ANIMADOR(A): Vamos, com atenção, localizar na Bíblia, o texto do Livro 
do Deuteronômio 30,11-20. (Dar tempo para que todos encontrem o 
texto.)
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CANTO:

Fala, Senhor! Fala, Senhor, palavras de fraternidade! Fala, Senhor! 
Fala, Senhor, és luz da humanidade!

1. A tua Palavra é fonte que corre, penetra e não morre, não seca jamais.

2. A tua Palavra que a terra alcança, é luz, esperança que faz caminhar.

LIVRO DO DEUTERONÔMIO 30,11-20.

ANIMADOR(A): Vamos reconstruir o texto que ouvimos (responder de 
acordo com o texto):

1. O que diz o texto?

2. Segundo o texto, a palavra de Deus está perto da pessoa para 
quê?

3. Segundo o texto, o que acontece com a pessoa quando obedece 
aos mandamentos e escolhe o caminho da vida?

O que o autor cita como testemunhas contra o povo?

ANIMADOR(A): Em silêncio, vamos retomar o texto e destacar a palavra e 
ou expressão que mais chamou a atenção. Não precisa explicar a palavra, 
e, sim, apenas repetir como está no texto.

(Reservar um tempo para as pessoas falarem.)

Oração
ANIMADOR(A): O Deuteronômio projeta o caminho de uma comunidade 
para que viva a fraternidade e a igualdade nas relações. Todos têm ao 
alcance a Palavra de Deus. Ao povo não cabe desculpas:  basta ouvir, 
acolher, meditar e viver. Essa Palavra, quando acolhida e vivida, muda 
a vida das pessoas. Confiantes na palavra de Deus que é fonte de vida, 
façamos nossas orações a partir das descobertas do texto que lemos e 
meditamos. No final de cada prece, digamos: 

TODOS: Senhor, aumentai em nós o dom do discernimento.

ORAÇÕES  ESPONTÂNEAS
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ANIMADOR(A): Rezemos, com fé e esperança, a oração que o Senhor nos 
ensinou.

TODOS: Pai nosso… Ave Maria... Glória ao Pai...

Contemplação
LEITOR(A) 1: Deus não impõe, mas propõe um caminho pedagógico para 
seu povo e dá liberdade de escolha, mostrando que a escolha implica 
compromisso e responsabilidade. Em espírito de acolhida e atitude 
disciplinar, deixemos que a Palavra nos fale ao coração e nos desperte 
para a missão de uma Igreja em saída. Que novo olhar o texto provocou 
em nós sobre as escolhas certas?

(Instante de silêncio)

ORAÇÃO MÊS MISSIONÁRIO:
Pai Nosso,
O teu Filho unigênito Jesus Cristo,
Ressuscitado dentre os mortos,
Confiou aos seus discípulos o mandato:
“Ide e fazei discípulos todos os povos”.
Recorda-nos que, pelo Batismo,
tornamo-nos participantes da missão da Igreja.
Pelos dons do Espírito Santo, concede-nos a graça
De sermos testemunhas do Evangelho,
Corajosos e vigilantes,
Para que a missão confiada à Igreja,
Ainda longe de estar realizada,
Encontre novas e eficazes expressões
Que levem vida e luz ao mundo.
Ajuda-nos, Pai santo,
A fazer com que todos os povos
Possam encontrar-se com o amor
 E a misericórdia de Jesus Cristo,
Ele que é Deus convosco, vive e reina]
Na unidade do Espírito Santo,
Agora e para sempre.
Amém!
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Bênção Final e Despedida
ANIMADOR(A): Senhor, Deus da Vida, o itinerário da fé realizado com o 
Livro do deuteronômio nos ajudou a perceber a vossa pedagogia divina 
e vosso amor incondicional para com vosso povo. Fazei-nos viver de uma 
maneira nova, como discípulos missionários de Jesus Cristo, que é Deus 
convosco na unidade do Espírito Santo.

TODOS: Amém!

LEITOR(A) 1: O Deus da fé, da esperança e da caridade nos abençoe agora 
e sempre. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.

TODOS: Amém!

CANTO:

Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida! (bis)

1. Sobre este manto, o azul do céu, guardai-nos sempre no amor de 
Deus. 

2. Eu me consagro ao vosso amor, ó Mãe querida do Salvador!

3. Sois nossa vida, sois nossa luz, ó Mãe querida do meu Jesus.
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