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ANO XXXVI — REMESSA ESPECIAL PARA O MÊS DA BÍBLIA — SETEMBRO DE 2013 — Nº 2VENDA PROIBIDA

SEGUNDO ENCONTRO

VIVER A PRÁTICA DO AMOR E DA JUSTIÇA

TEMA: Viver a prática do amor e da justiça.
PERSONAGENS: Jesus, discípulos e a multidão.
TEXTO: Lc 6,20-26.
PALAVRAS-CHAVE: felizes, pobres, reino, ai de vós, ricos.
PERSPECTIVA: espelhar-se na prática de Jesus, com-
prometendo-se com a construção de uma sociedade 
justa e fraterna.

Felizes vós, os pobres, porque vosso é o Reino de Deus 
(Lc 6,20).

1. Preparar o ambiente
- Colocar no centro a Bíblia, vela, flores e recortes de jornal 

ou de revistas que lembrem situações de luta pela sobre-
vivência.

- Escrever o tema do encontro em uma cartolina.

2. Acolhida
Dirigente: Mais uma vez estamos aqui para refletir e rezar 
a Palavra de Deus. Cada pessoa é uma palavra viva de Deus 
para nós. Acolhendo a presença de Deus em sua Palavra 
e nas pessoas que participam deste encontro, façamos 

memória da presença da Trindade entre nós. Em nome do 
Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 

Dirigente: No encontro anterior, refletimos sobre a visita 
de Maria a Isabel. Duas mães que celebram a visita de Deus 
no meio do seu povo. Hoje, rezaremos a partir do texto das 
bem-aventuranças. Peçamos ao Espírito de Deus que abra 
nossos corações para que a Palavra de Deus produza em 
nós frutos de conversão. Cantemos: (se preferir, o grupo 
poderá escolher outro canto):

Vem, vem, vem, vem, Espírito Santo de amor! 
Vem a nós, traz à Igreja um novo vigor!

Presente no início do mundo, presente na criação. Do nada 
gerastes a vida. Que a vida não sobre no irmão.

Presença de força os profetas que falam sem nada temer. 
Contigo sustentam o povo na luta que vão empreender.

Presença com força de vida, presença de transformação. 
Tirastes a vida da morte em Cristo na ressurreição.

Dirigente: Alguém tem alguma experiência para contar 
sobre o gesto concreto proposto no encontro anterior? 
Depois da partilha, encerrar com o refrão de um canto esco-
lhido pelo grupo.

3. Motivando a conversa
Leitora ou leitor 1: De acordo com o relatório do Programa 
das Nações Unidas, o Brasil conseguiu reduzir a pobreza, 
mas a distribuição de renda ainda é muito desigual. Entre 
os países latino-americanos, o Brasil ocupa o quarto lugar. O 
mesmo relatório afirma que de cada quatro brasileiros que 
vivem na cidade, um mora em uma favela. Estima-se que 
em 10 anos, 90% da população será urbana. Como ficarão 
as condições de nossas cidades?

Leitora ou leitor 2: Para agravar ainda mais o quadro da 
pobreza, temos a realidade da seca no nordeste brasileiro. 
Em meados de 2012 e até o momento, o nordeste brasi-
leiro vive a pior seca dos últimos 50 anos. “Nunca vi uma 
seca assim!” é uma afirmação constantemente repetida na 
boca de muitos sertanejos. Essa realidade obriga a muitos 
nordestinos saírem de sua região em busca de sobrevivên-
cia. Estima-se que cerca de 40% da produção do leite está 
perdida, o rebanho está morrendo. O cenário que se vê no 
sertão nordestino é fome, sede e morte. Muitas pessoas têm 
acesso a água somente por meio dos caminhões-pipas, e, 
em grande parte, de péssima qualidade.   
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Dirigente: “Se a Igreja esquece a opção pelos pobres, es-
queceu o evangelho” (Pedro Casaldáliga). Como vivemos 
o caminho indicado por Jesus segundo o evangelho de 
Lucas, que exige a partilha e a solidariedade?

4. Situando o texto
Leitora ou leitor 3: As quatro bem-aventuranças, procla-
madas no Evangelho de Lucas, retomam a proposta do 
Reino de Deus, proclamado por Jesus e as quatro maldições 
contra os ricos. Essas maldições são advertências contra a 
sociedade do acúmulo e do individualismo. A sociedade 
greco-romana era muito desigual: entre 1 e 5% ricos, 
aqueles que eram considerados cidadãos e que viviam 
do trabalho de seus escravos; a maioria era constituída de 
pobres, em situação de semiliberdade e escravidão. Havia 
diversos mecanismos para explorar e manter os pobres em 
situação de escravidão, como o sistema patronal – o cliente, 
geralmente de condição inferior, recebia um benefício de 
uma pessoa rica e isso a deixava de mãos atadas –, a impo-
sição de inúmeros tributos, o exército, que agia de maneira 
violenta contra qualquer ato subversivo, e a religião oficial, 
que afirmava que os pobres eram pobres porque não eram 
abençoadas pela deusa fortuna; na religião oficial dos 
judeus, a pobreza era vista como castigo de Deus. Nesse 
contexto, as bem-aventuranças anunciam a transformação 
de uma sociedade injusta e o projeto de inclusão social para 
as pessoas marginalizadas e excluídas. 

5. Leitura do texto
Dirigente: A vida e a prática de Jesus devem estar sempre 
diante de nossos olhos, como um guia para a nossa vida. 
Com espírito de fé e adesão à Palavra de Deus, cantemos 
(se preferir, o grupo poderá escolher outro cântico):

Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça.
E tudo o mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia!

Não só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra
Que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia!

Se vos perseguem por causa de mim, não esqueçais o 
porquê:
Não é o servo maior que o Senhor. Aleluia, aleluia!

Leitora ou leitor 4: Ler Lc 6,20-26.

Dirigente: Para conversar
a) A partir da proclamação das bem-aventuranças e das 

maldições, qual era a realidade da comunidade que 
recebeu o evangelho de Lucas? 

b) Como nós entendemos a primeira bem-aventurança: 
“Felizes vós, os pobres, porque vosso é o Reino de Deus”?

c) Qual a proposta de sociedade apresentada no texto 
sobre o qual estamos refletindo?

6. Iluminando a vida
Leitora ou leitor 5: A prática do amor, da misericórdia, da 
solidariedade e da justiça estão na essência da vida cristã. 
O evangelho de Lucas insiste que a libertação dos pobres 
não será possível sem a transformação das estruturas sociais 
injustas. De acordo com esse evangelho, a missão de Jesus está 
na mesma dimensão profética do Terceiro Isaías: “O Espírito 
do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou pela 
unção para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a 

libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para 
restituir a liberdade e proclamar um ano de graça do Senhor” 
(Lc 4,18-19; cf. Is 61,1-2). 

Dirigente:
a) Quais as inversões sociais que precisamos realizar hoje?
b) Quem são os bem-aventurados em nossa sociedade 

e quais os grupos ou realdiades que seriam o alvo das 
maldições?

7. Celebrando a vida
Dirigente: Vamos olhar os recortes que temos diante de 
nossos olhos e entrar em sintonia com as pessoas que sofrem. 
Pensemos também em nossa vida, em nossos desafios e em 
nossos esforços cotidianos para sobrevivermos. Diante de 
tudo isso, vamos deixar nos envolver pelo sentimento de 
compaixão e rezar pelos bem-aventurados de hoje. Tempo de 
silêncio. Em seguida, cada pessoa poderá compor e proclamar 
uma bem-aventurança de hoje.
Dirigente: Vamos reforçar o nosso compromisso com a cons-
trução do Reino de Deus, rezando, de mãos dadas, a oração 
do Pai-nosso.

Concluir esse momento com o refrão de um canto escolhido 
pelo grupo.

8. Preparar o próximo encontro
Dirigente: Para a próxima reunião, ler Lc 10,29-37, e quem 
puder leia as orientações em preparação ao terceiro en-
contro. Quem tiver dificuldade de ler, poderá pedir ajuda 
a uma pessoa próxima.
-  Distribuir as tarefas, combinar as datas e o local da pró-

xima reunião. 

9. Gesto concreto
Rezar as bem-aventuranças segundo o evangelho de 

Lucas e realizar um gesto de solidariedade que possa pro-
clamar a bem-aventurança de hoje.

10. Bênção final
Dirigente: Que o Deus da vida nos torne sempre sensíveis 
diante da vida ameaçada e nos fortaleça na prática da justiça 
e da solidariedade. Ele que é o Deus da ternura e do amor 
incondicional derrame sobre nós as suas bênçãos. 
Todas/os: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Para aprofundar o tema deste encontro, leia as páginas 61 
a 72 do livro Caminho aberto para o próximo: entendendo 
o evangelho de Lucas, editado pela Paulus em 2013. O 
material deste encontro e também o livro indicado foram 
preparados pela equipe do Centro Bíblico Verbo.

O CENTRO BÍBLICO VERBO é um centro de estudo que 
está a serviço do povo de Deus, desenvolvendo uma 
leitura exegética, comunitária, ecumênica e popular 
da Bíblia. O Centro Bíblico oferece cursos regulares de 
formação bíblica em diferentes modalidades e presta 
assessorias às dioceses, paróquias, comunidades, colégios 
e congregações religiosas. Maiores informações pelo tel. 
(11) 5181-7450. Nossa página: www.cbiblicoverbo.com.
br. Facebook: Centro Bíblico Verbo.
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TERCEIRO ENCONTRO

SERVIR O PRÓXIMO
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TEMA: Servir o próximo.
PERSONAGEM: Jesus, legista, homem ferido, assaltan-
tes, sacerdote e o samaritano.
TEXTO: Lc 10,25-37. 
PALAVRAS-CHAVE: vida eterna, próximo e compaixão.
PERSPECTIVA: Superar os preconceitos sociais e religio-
sos que nos impedem de viver como irmãs e irmãos.

Amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda 
a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu enten-
dimento; e a teu próximo como a ti mesmo (Lc 10, 27).

1. Preparar o ambiente
- Arrumar um lugar de destaque para colocar a Bíblia, vela, 

flores e figuras de pessoas machucadas pela vida.
- Escrever o tema do encontro em uma cartolina. 

2. Acolhida
Dirigente: É muito bom estarmos juntos e juntas para refletir 
e rezar a partir da comunidade de Lucas, conhecendo, um 
pouco mais, a prática de Jesus.

- Apresentar as pessoas novas que chegaram, e o grupo 
todo poderá formar um grande abraço de acolhida e 
amizade, invocando as bênçãos de Deus sobre cada um 
e cada uma.

Canto: Deus nos abençoe (se preferir, o grupo poderá escolher 
outro cântico).

Deus nos abençoe, Deus nos dê a paz! A paz que só o 
amor é que nos traz! (bis)

A paz na nossa vida, no nosso coração. E a bênção para 
toda a criação! A paz na nossa casa, nas ruas, no país. E a 
bênção da justiça que Deus quis!

A paz pra quem viaja, a paz pra quem ficou. E a bênção do 
conforto a quem chorou! A paz entre as igrejas e as religiões. 
E a bênção da irmandade entre as nações!
Dirigente: Iniciemos nosso encontro lembrando a presença 
da Trindade em nosso meio. 

Todos/as: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Leitora ou leitor 1: Senhor Deus, ajuda-nos a acolher e a 
levantar as pessoas que estão caídas à beira do caminho.

Todos/as: Senhor, escuta a nossa prece!

Leitora ou leitor 2: Jesus, libertador de todos os povos, fazei 
que apreciemos seus ensinamentos e façamos deles nossas 
ações no dia a dia. Que os nossos gestos sejam em favor de 
nossos irmãos e irmãs na construção de uma vida digna e 
solidária, onde todos e todas sejam respeitados e respeitadas 
como filhos e filhas de Deus. 

Todos/as: Senhor, escuta a nossa prece!

Leitora ou leitor 3: Dá-nos coragem e firmeza para proclamar 
teu Reino de amor, liberdade e justiça. 

Todos/as: Senhor, escuta a nossa prece! 

3. Motivando a conversa
Dirigente: Vamos conhecer um pouco da vida de seu Joa-
quim. Ele não tem casa e não sabe onde está a sua família. 
Vive andando pelas ruas da cidade e dormindo em albergues 
ou embaixo de viadutos. Vamos ouvir o que ele nos conta.

Leitora ou leitor 4: “Era uma noite muito fria. Os albergues 
estavam cheios. Assim, resolvi procurar algum canto para 
dormir. Eu tinha apenas um trapo de cobertor e a roupa do 
corpo. Quando cheguei embaixo de um viaduto, vi que já 
havia gente lá. Era a família de seu Alcides, dona Teresa e seus 
três filhos pequenos. Eles chegaram do Nordeste, estavam 
sem emprego, sem dinheiro e sem ter para onde ir. Naquele 
momento, a situação deles era igual à minha. Mas eles me 
chamaram para ficar perto da fogueira que tinham acendido 
e partilharam comigo um pouco de sopa que ganharam de 
um grupo de voluntários. As crianças me emprestaram o seu 
colchão e foram dormir em outra parte. Seu Alcides ainda me 
arrumou uma roupa velha. E ali eu passei a noite”.
Dirigente: Para conversar
1. Como são os nossos gestos de acolhida e solidariedade?
2. Quais os preconceitos que nos afastam das pessoas? 

4. Situando o texto
Leitora ou leitor 5: Muitas eram as leis e os preconceitos que 
controlavam a vida do povo no tempo de Jesus. Um judeu, 
para ser puro diante de Deus, devia cumprir as exigências da 
Lei: pagar dízimo, dar esmolas, orar, jejuar, guardar o sábado 
e não manter contato com as pessoas que eram consideradas 
impuras, por exemplo: deficientes físicos, doentes, pobres, 
indigentes e estrangeiros, como o samaritano, por exemplo.
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O povo samaritano era considerado impuro pelos 
judeus-fariseus por serem descendentes de israelitas mis-
turados com outros povos. A origem desse conflito é antiga. 
Por volta de 722 a.C., a Samaria foi invadida pelos assírios. 
Eles deportaram uma parte do povo e trouxeram para a 
Samaria cinco povos de diferentes regiões: Babilônia, Cuta, 
Ava, Emat e Sefarvaim (2Rs 17,24). Com o passar do tempo, 
esses povos se misturaram com os israelitas, dando origem 
aos samaritanos, que passaram a ser considerados, pelos 
judeus que estavam ligados ao Templo e à mentalidade de 
povo eleito, como impuros (Jo 4,9). 

5. Leitura do texto
Dirigente: Acolhendo a Palavra de Deus, cantemos: O 
Evangelho é a Boa-Nova, ou outro.

O Evangelho é a Boa Nova que Jesus Cristo veio ao mundo 
anunciar. Falou do Reino, do compromisso, disse a verda-
de para os pobres libertar.

A tua vida, Senhor, é nossa vida. Tua missão é nossa missão. 
O Evangelho será nossa medida e a nossa força será a co-
munhão.
Leitor ou leitora 6: Lc 10,25-37.

Dirigente: Agora, vamos, em mutirão, recontar o texto.

Dirigente: Para conversar

a) Quem são as pessoas que encontram o homem machu-
cado no caminho? 

b) Por que o sacerdote (o homem do culto), e o Levita (o 
homem da Lei), não socorreram o homem machucado 
pelo assaltante?

c) O que mais chama a sua atenção na atitude do samari-
tano?

6. Iluminando a vida
Leitora ou leitor 7: No tempo das comunidades de Lucas, 
o povo vivia sob o domínio do império romano. No dia a 
dia, os cristãos e as cristãs experimentavam várias formas de 
exploração, discriminação, hostilidade e perseguição contra 
os pobres, os estrangeiros e os seguidores de outras religiões: 
“Até o momento presente ainda sofremos fome, sede e nudez; 
somos maltratados, não temos morada certa” (1Cor 4,11).

A história do samaritano nos ensina que a misericórdia 
rompe fronteiras e nos faz ir ao encontro das pessoas ne-
cessitadas. A prática cristã abre uma nova perspectiva para 
o relacionamento entre as pessoas, baseado em gestos de 
serviço e misericórdia. 
Dirigente:
a) Para que servem as leis em nossa sociedade?
b) Quem são as pessoas que estão à beira do caminho hoje?

7. Celebrando a vida
Dirigente: Vamos observar, mais uma vez, as imagens que 
nos acompanharam neste encontro e fazer uma oração pelas 

pessoas que estão à beira do caminho, sem consolo, sem 
perspectivas e sem acolhida. Tempo para as preces.

Todos/as: Nosso Deus, dá-nos sabedoria e ânimo para que 
possamos ser presença e sinal de tua misericórdia para todas 
as pessoas que se aproximarem de nós. 

Dirigente: Vamos, juntos e juntas, rezar o Salmo 133.

Todos/as:
Oh, como é bom, como é agradável os irmãos morarem 
juntos!
É como óleo precioso sobre a cabeça, que escorre pela 
barba,
pela barba de Aarão, e desce sobre a gola do seu manto.
É como o orvalho de Hermon, descendo sobre os montes 
de Sião. 
Pois é lá que o Senhor dá a bênção e a vida para sempre.

Dirigente: Rezemos, a uma só voz, o Pai-nosso: Pai nosso que 
estás no céu...

8. Preparar o próximo encontro 
Dirigente: Para a próxima reunião, ler Lc 15,11-32, e quem 
puder leia as orientações em preparação ao quarto encon-
tro. Quem tiver dificuldade de ler poderá pedir ajuda a uma 
pessoa próxima.
- Distribuir as tarefas, combinar as datas e o local da pró-

xima reunião. 

9. Gesto concreto
Estender a mão às pessoas caídas que estão à beira do 

nosso caminho.

10. Bênção final
Dirigente: Que Deus derrame sobre nós, nossas famílias, nossa 
comunidade e nossa cidade suas bênçãos e nos dê a graça de 
sermos misericordiosos/as com todas as pessoas que precisam 
de nossa ajuda. Isto nós pedimos em nome do Pai, do Filho e 
do Espírito Santo. 
Todas/os: Amém. 

Para aprofundar o tema deste encontro, leia as páginas 79 
a 99  do livro Caminho aberto para o próximo: entendendo 
o evangelho de Lucas, editado pela Paulus em 2013. O 
material deste encontro e também o livro indicado foram 
preparados pela equipe do Centro Bíblico Verbo.

O CENTRO BÍBLICO VERBO é um centro de estudo que 
está a serviço do povo de Deus, desenvolvendo uma 
leitura exegética, comunitária, ecumênica e popular 
da Bíblia. O Centro Bíblico oferece cursos regulares de 
formação bíblica em diferentes modalidades e presta 
assessorias às dioceses, paróquias, comunidades, colégios 
e congregações religiosas. Maiores informações pelo tel. 
(11) 5181-7450. Nossa página: www.cbiblicoverbo.com.
br. Facebook: Centro Bíblico Verbo.


