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SEGUNDO ENCONTRO

“VIVER A JUSTIÇA E A MISERICÓRDIA!”
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ANO XXXVII — REMESSA ESPECIAL PARA O MÊS DA BÍBLIA — SETEMBRO DE 2014 — Nº 2VENDA PROIBIDA

TEMA: Viver a justiça e a misericórdia! 
PERSONAGENS: Jesus, os discípulos e as multidões.
TEXTO: Mt 5,1-12.
PALAVRAS-CHAVE: Felizes, reino, pobres, mansos, terra, 
misericórdia, justiça, perseguidos.
PERSPECTIVA: Conscientizar-se e assumir a proposta 
de inversão social feita por Jesus ao afirmar que as 
pessoas marginalizadas pela sociedade injusta, consi-
deradas malditas, são benditas e que o Reino de Deus 
é para os que são injustiçados.

“Felizes os que são perseguidos por causa da justiça,
porque deles é o Reino dos Céus.” (Mt 5,10)

1. Preparar o ambiente
- Colocar no centro uma Bíblia, vela, flores e recortes 

de jornal ou de revistas que retratam as realidades da 
injustiça social.

- Fazer um cartaz com o tema do encontro.

2. Acolhida
Dirigente: Mais uma vez estamos aqui para refletir e 
rezar com a Palavra de Deus a partir dos ensinamentos 

do evangelho de Mateus. Em nome do Pai, do Filho e do 
Espírito Santo. Amém.

Dirigente: No encontro anterior, procuramos entender 
as origens de Jesus e as raízes de nossa história. Em 
mutirão, vamos fazer memória do que nós aprendemos 
no primeiro encontro. Tempo para a partilha.

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

Dirigente: Hoje, vamos refletir sobre as bem-aventu-
ranças, colocar os pés no chão das comunidades de 
Mateus e a partir do testemunho dessas comunidades 
proclamar as bem-aventuranças de hoje. O tema deste 
encontro é: Viver a justiça e a misericórdia (convidar as 
pessoas para repetir o tema). Renovando a nossa fé e 
o nosso compromisso com o projeto da construção do 
Reino de Deus, cantemos: 

Vejam, eu andei pelas vilas, apontei as saídas como o 
Pai me pediu. Portas, eu cheguei para abri-las. Eu curei 
as feridas como nunca se viu.

Por onde formos também nós, que brilhe a tua luz! 
Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso 
caminho então conduz. Queremos ser assim! Que 
o pão da Vida nos revigore no nosso “sim”.

Vejam, procurei bem aqueles que ninguém procurava e 
falei de meu Pai. Pobres, a esperança que é deles eu não 
quis ver escrava de um poder que retrai.

3. Motivando a conversa
Leitora ou leitor 1: Em 2006, Daniele Toledo do Prado, 
25 anos, foi injustamente acusada de matar a filha de 
um ano e três meses ao colocar cocaína na mamadeira 
dela em Taubaté. Após a criança morrer vítima de parada 
cardiorrespiratória, a polícia encontrou na casa da família 
uma mamadeira com vestígios de um pó branco. Daniele 
ficou 37 dias na cadeia, onde sofreu agressões de outras 
presas e perdeu totalmente a visão e a audição do lado 
direito do corpo. Mais tarde, os laudos comprovaram 
que o pó branco encontrado era, na verdade, resíduos 
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do remédio que a filha tomava para uma doença rara. 
O sonho de Daniele era receber a indenização e montar 
uma ONG para ajudar crianças com doenças raras, como 
era o caso de sua filha.1

Dirigente: Há muitas pessoas que sofrem injustamente. 
Você conhece alguém que já passou por uma situação 
de injustiça? Como nós reagimos diante das situações 
de injustiça?

4. Situando o texto
Leitora ou leitor 2: No tempo de Jesus, os escribas e os 
fariseus pregavam e impunham a “teologia da retribui-
ção”, determinando quem eram os puros e felizes diante 
de Deus. Conforme essa teologia, as pessoas ricas e 
saudáveis eram vistas como justas, recompensadas por 
Deus por sua justiça; e as pessoas pobres por sua vez 
eram consideradas culpadas por suas desgraças, porque 
a pobreza, a miséria e a esterilidade eram compreendi-
das como castigos de Deus para pessoas consideradas 
pecadoras e impuras. O critério para considerar uma 
pessoa justa ou injusta era a rigorosa observância da Lei 
com os inúmeros impostos religiosos. Havia muita gente 
que não podia observar a Lei e mal sobrevivia no dia a 
dia: camponeses sem terra, desempregados, famintos, 
forasteiros, doentes, perseguidos etc. Eram considerados 
impuros e malditos. Jesus e as comunidades cristãs pro-
põem uma inversão: proclamam que os malditos pela 
sociedade injusta são os benditos e o critério para essa 
bênção é a vivência da justiça e misericórdia.

5. Leitura do texto
Dirigente: Peçamos ao Espírito de Deus que abra nossas 
mentes e o nosso coração para acolhermos a sua Palavra 
em nossa vida.
Sugestão: “Senhor, que a tua Palavra transforme a nossa 
vida, queremos caminhar com retidão na tua luz”.
Leitora ou leitor 3: Ler Mt 5,1-12.
Dirigente: Para conversar
a) Qual a realidade da comunidade que está por trás das 

bem-aventuranças?
b) Quem são as pessoas felizes e abençoadas e por quê?
c) Quem são os perseguidos por causa da justiça?

6. Iluminando a vida
Leitora ou leitor 4: Para os escribas e os fariseus do 
tempo de Jesus e das primeiras comunidades cristãs, as 
pessoas felizes são aquelas que observam a Lei. Afirmar 
que os pobres, os sem terra, os aflitos e os famintos são 
felizes é acreditar no projeto do Reino de Deus. Os que 
são desprezados pelo mundo são considerados felizes.

1 Disponível em: <http://noticias.r7.com/sao-paulo/noticias/mae-
-diz-nao-ter-raiva-dos-medicos-que-a-acusaram-de-dar-cocaina-a-
-filha-20100926.html>. Acesso em: 9/2/2014.

a) O que é felicidade para você? 
b) Como nós e nossa comunidade vivemos a justiça e a 

misericórdia?
c) Qual é a nossa contribuição para a construção de uma 

sociedade justa e fraterna?
d) Como colocamos em prática o projeto de vida apre-

sentado nas bem-aventuranças?

7. Celebrando a vida
Dirigente: As bem-aventuranças nos apresentam um 
programa de vida e um convite para colaborarmos na 
construção do Reino de Deus. Diante dos recortes de 
jornal que temos à nossa frente, somos convidadas(os) 
a proclamar uma bem-aventurança. (Escrever em uma 
folha de papel, individualmente ou em grupos de três 
pessoas, uma bem-aventurança). Proclamar, em voz 
alta, as bem-aventuranças e encerrar com a oração do 
Pai-nosso.

8. Preparar o próximo encontro
Dirigente: Para a próxima reunião, ler Mt 6,1-6.16-18, 
e quem puder leia as orientações em preparação ao 
terceiro encontro. Se tiver alguma dificuldade em ler, 
pedir ajuda a uma pessoa próxima.
- Distribuir as tarefas, combinar a data e o local da pró-

xima reunião.

9. Gesto concreto
Escolher uma bem-aventurança que foi proclamada em 
seu grupo ou comunidade e dar passos concretos na 
realização desse projeto.

10. Bênção final
Dirigente: Vamos rezar juntas e juntos uma antiga 
bênção irlandesa – onde for possível poderá expressá-la 
com gestos: 

Que o caminho seja brando a teus pés,
o vento sopre leve em teus ombros;
o sol brilhe em tua face, as chuvas caiam serenas
em teus campos. 
E até que, de novo, eu te veja, Deus te guarde 
na palma de sua mão.

Para aprofundar o tema deste encontro, leia as páginas 50ss 
do livro Deus conosco: o Messias da Justiça e da misericórdia: en-
tendendo o evangelho de Mateus, editado pela Paulus em 2014. 
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 assessoria às dioceses, paróquias, comuni-
dades, 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

A PRÁTICA DO AMOR
NOS APROxIMA DE DEUS!
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TEMA: A prática do amor nos aproxima de Deus.
PERSONAGENS: os discípulos, a multidão e Jesus.
TEXTO: Mt 6,1-6.16-18.
PALAVRAS-CHAVE: justiça, esmola, hipócrita, recom-
pensa, oração, sinagoga, segredo e jejum.
PERSPECTIVA: Compreender que a vivência e a prá-
tica da fé não podem se tornar mero ritualismo, mas 
devem ser assumidas internamente como expressão 
do compromisso na construção do Reino de Deus.

“Não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita.” 
(Mt 6,3)

1. Preparar o ambiente
- Colocar no centro uma Bíblia, vela e flores.
- Fazer um cartaz com o tema do encontro.

2. Acolhida
Dirigente: Iniciemos nosso encontro invocando a pre-
sença de Deus.

Todas(os): Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 
Amém. 

Dirigente: Na alegria de nos encontrarmos como família 
de Deus para rezar e refletir a sua Palavra, vamos nos 
acolher mutuamente com um abraço. 

Dirigente: No encontro anterior, refletimos e rezamos 
as bem-aventuranças. Vamos fazer memória do que 
nós aprendemos no segundo encontro. Tempo para a 
partilha.

Dirigente: Alguém tem alguma experiência para contar 
sobre o gesto proposto no encontro anterior? Depois 
da partilha, encerrar com o refrão de um canto que seja a 
expressão do nosso desejo profundo de viver a comunhão 
com Deus e com o próximo:

Sugestão: A ti, meu Deus, elevo meu coração, elevo as 
minhas mãos, meu olhar, minha voz. A ti, meu Deus, eu 
quero oferecer meus passos e meu viver, meus caminhos, 
meu sofrer.

A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bon-
dade infinita, me perdoar. Vou ser o teu seguidor 
e te dar o meu coração, eu quero sentir o calor de 
tuas mãos.

A ti, meu Deus, que és bom e que tens amor ao pobre e 
ao sofredor, vou servir e esperar. Em ti, Senhor, humildes 
se alegrarão, cantando a nova canção, de esperança e 
de paz.

Dirigente: O tema do nosso encontro de hoje é “A 
prática do amor nos aproxima de Deus” (pedir para o 
grupo repetir o tema). As obras de piedade – esmola, 
oração e jejum – nasceram na tradição judaica e tam-
bém foram assumidas na tradição cristã como formas 
de concretizar a própria fé e devem provocar encontro 
com o outro, com Deus e consigo mesmo. Invoquemos 
as luzes do Espírito para iluminar este nosso encontro 
e abrir nossas mentes para compreendermos, por meio 
da Palavra, quais os apelos de Deus para nós. Cantemos: 
“Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar!” (bis). Se o grupo 
preferir, poderá escolher outro refrão. 

3. Motivando a conversa
Leitora ou leitor 1: Assim conta uma antiga história: 
“Um dia, Abraão convidou um mendigo para uma re-
feição em sua tenda. Quando estavam dando graças, o 
homem começou a blasfemar contra Deus, afirmando 
não suportar ouvir o nome dele. 
Tomado de indignação, Abraão expulsou o blasfemo.
Quando estava fazendo as orações da noite, Deus lhe 
disse:
- Esse homem tem blasfemado e me insultado por cin-
quenta anos e, no entanto, alimento-o todos os dias. 
Será que você não poderia tê-lo suportado durante uma 
única refeição?1

1 Anthony de MELLO, Enigma do iluminado, São Paulo, Loyola, 1996, 
p. 218.
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Dirigente: Como nós nos relacionamos com as pessoas 
que pensam e vivem de maneira diferente de nós? Como 
nossas orações nos ajudam na comunhão com Deus e 
com o próximo? Tempo para a partilha. 

4. Situando o texto
Leitora ou leitor 2: No tempo das comunidades cristãs 
de Mateus, por volta do ano 80 d.C., os escribas e os fa-
riseus fortalecem as obras de piedade – oração, esmola 
e jejum – como um instrumento para ganhar a salvação 
individual e a promoção pessoal. Na esmola, eles até 
transformam os pobres em um objeto para adquirir 
“pontos” ou favores de Deus. As obras de piedade, então, 
perdem a sua finalidade, ou seja, a comunicação e o 
fortalecimento da relação com Deus e com o próximo, 
que acontecem no mais profundo do ser humano, onde 
não chegam os olhares dos outros. O que dá sentido a 
todos os gestos humanos é a intenção do coração. Para 
Jesus, as obras da piedade estão a serviço da vida e não 
a serviço da promoção pessoal e da hipocrisia.

5. Leitura do texto
Dirigente: Que a Palavra de Deus encontre espaços 
em nosso coração para se tornar vida em nossas vidas. 
Cantemos: Eu vim para escutar tua Palavra, tua Palavra, 
tua Palavra de amor. Ou outro, conforme a sugestão do 
grupo.

Leitora ou leitor 3: Ler Mt 6,1-6.16-18

Dirigente: Para conversar

a) Qual é a recomendação que o evangelho faz sobre a 
esmola?

b) De acordo com o texto, qual é o conflito que existe 
em torno da oração?

c) Como o jejum deve ser praticado na comunidade 
cristã?

6. Iluminando a vida
Leitora ou leitor 4: As comunidades cristãs não rejei-
tam as práticas de piedade – esmola, oração e jejum 
–, mas propõem que elas sejam vividas na dimensão 
do relacionamento com Deus e com nosso próximo: a 
serviço da vida.  

a) Como vivenciamos a partilha dos bens com as pes -
soas mais necessitadas?

b) Qual é o objetivo da minha oração pessoal e comu-
nitária?

c) Como deve ser a prática do nosso jejum?

7. Celebrando a vida

Dirigente: Peçamos a Deus que nos ajude na vivência 
de nossa fé. Que as nossas ações não sejam para buscar 
prestígio social, mas que sejam frutos de nosso desejo 
de nos comprometermos com a realização do Reino 
de Deus. De mãos dadas, vamos rezar a oração do pai-
-nosso e reafirmar nossa disposição de seguir o projeto 
de Jesus. 

Todas(os): Pai nosso...

8. Preparar o próximo encontro
Dirigente: Para a próxima reunião, ler Mt 18,15-22, e 
quem puder leia as orientações em preparação ao 
quarto encontro. Se tiver alguma dificuldade de ler, peça 
ajuda a uma pessoa próxima.
- Distribuir as tarefas, combinar a data e o local da pró-

xima reunião.

9. Gesto concreto

A oração, a esmola e o jejum não são para a projeção 
pessoal, mas fruto da interioridade. Escolher uma prática 
de piedade para vivenciá-la nesta semana. 

10. Bênção final

Dirigente: Invoquemos sobre nós as bênçãos de Deus. 
Senhor Deus, dá-nos a graça de buscarmos, cada vez 
mais, a coerência entre a fé que professamos e a nossa 
conduta de vida.

Todas(os): Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 
Amém.

Para aprofundar o tema deste encontro, leia as páginas 70ss 
do livro Deus conosco: o Messias da Justiça e da misericórdia: en-
tendendo o evangelho de Mateus, editado pela Paulus em 2014. 
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 assessoria às dioceses, paróquias, comuni-
dades, colégios e congregações religiosas. Maiores informações 
pelo tel. (11) 5181-7450. Nossa página: <www.cbiblicoverbo.com.
br>. Facebook: Centro Bíblico Verbo


