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QUARTO ENCONTRO

“CRISTO ESTÁ PRESENTE
NA COMUNIDADE REUNIDA!”
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ANO XXXVII — REMESSA ESPECIAL PARA O MÊS DA BÍBLIA — SETEMBRO DE 2014 — Nº 3VENDA PROIBIDA

TEMA: Cristo está presente na comunidade reunida!
PERSONAGENS: Discípulos, Pedro e Jesus.
TEXTO: Mt 18,15-22.
PALAVRAS-CHAVE: irmão, pecar, ligar, desligar, reuni-
dos, perdoar.
PERSPECTIVA: Entender que dar e receber o perdão são 
fundamentais em nossa vida pessoal e comunitária.

“Onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome,
 ali estou eu no meio deles.” (Mt 18,20)

1. Preparar o ambiente
- Colocar no centro uma Bíblia, vela, flores, pequenas faixas 

de papel branco, pincéis atômicos e cola.
- Fazer um cartaz com o tema do encontro.

2. Acolhida
Dirigente: Com alegria, iniciemos mais este encontro na 
certeza de que o Cristo ressuscitado está vivo e presente 
em nosso meio. 
Todas(os): Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 
Amém. 

Deus chama a gente pra um momento novo, de caminhar 
junto com seu povo! É hora de transformar o que não dá 
mais; sozinho, isolado, ninguém é capaz!

Por isso vem, entra na roda co’a gente também, 
você é muito importante! (2x)
Não é possível crer que tudo é fácil; há muita força que 
produz a morte, gerando dor, tristeza e desolação. É 
necessário unir o cordão!

A força que hoje faz brotar a vida atua em nós pela tua 
graça. É Deus que nos convida pra trabalhar: o amor 
repartir e a força juntar. 

Dirigente: No encontro anterior, refletimos sobre as obras 
de piedade e procuramos rever como nós as vivenciamos. 
Neste momento, vamos fazer memória do que nós apren-
demos no terceiro 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: O tema do nosso encontro de hoje é “Cristo 
está presente na comunidade reunida!” (pedir para o grupo 
repetir o tema). O testemunho das primeiras comunidades 
cristãs confirma que as diferenças e os conflitos fazem 
parte de nossa vida, por isso é fundamental que saibamos 
cuidar uns dos outros e perdoar o irmão ou a irmã quantas 
vezes forem necessárias. É a solidariedade e o perdão que 
nos humanizam, nos recriam e recriam a comunidade. 
Peçamos ao Espírito de Deus que nos dê a capacidade de 
perdoar sempre e de sermos sensíveis às dificuldades e 
sofrimentos uns dos outros.

Cantemos: Dá-nos um coração grande para amar!
 Dá-nos um coração forte para lutar!

3. Motivando a conversa
Leitora ou leitor 1: Houve uma festa na comunidade e na 
hora da prestação de contas faltou um valor de R$ 150,00. 
Um membro da comunidade acusou a coordenadora. O 
padre foi pedir-lhe satisfação. Sentindo-se desconfiada e 
muito triste, ela disse ao padre: “Desde a construção dessa 
Igreja, eu e minha família ajudamos economicamente com 
muitas coisas. Não tem sentido eu dar com uma mão e tirar 
com a outra”. Enquanto isso, a fofoca já havia se espalhado 
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pelos quatro cantos da cidade. Alguns dias depois, refizeram 
as contas e viram que tudo não passara de um engano. A 
coordenadora, mesmo inocente, ficou envergonhada, não 
tinha coragem de sair de casa, chegando inclusive a ficar 
doente. Seus filhos e seu marido exigiram que ela deixasse 
a comunidade. O padre e um representante da comunidade 
pediram desculpas publicamente e a coordenadora, mesmo 
com o coração partido, perdoou e continuou frequentando 
a comunidade. 

Dirigente: Você deixa a comunidade perceber que você 
está sofrendo? Somos sensíveis uns aos outros na comu-
nidade? Percebemos e cuidamos das pessoas que estão 
sofrendo em nossa comunidade?

4. Situando o texto
Leitora ou leitor 2: Após a destruição do templo de 
Jerusalém, em torno do ano 70 d.C., os fariseus se orga-
nizaram na Sinagoga. Aos poucos, esse grupo assumiu a 
observância rigorosa da Lei, tornando-se extremamente 
legalista, chegando a expulsar os grupos dissidentes. 
Os encontros e a vida das comunidades estavam cada 
vez mais centrados na prática dos rituais. Na oração das 
Dezoito bênçãos, escritas nesse período, pede-se que os 
“nazareus” e os “minin” pereçam. Em meio à perseguição 
externa e aos conflitos internos, as comunidades de Ma-
teus, seguidoras de Jesus de Nazaré, devem fortalecer a 
unidade para sobreviver. Nesse sentido, é importante re-
forçar a relevância do perdão, da sensibilidade e da prática 
concreta da solidariedade na comunidade. 

5. Leitura do texto
Dirigente: Vamos acolher a Palavra de Deus cantando: 
“É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua 
palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal”.
Leitora ou leitor 3: Ler Mt 18,15-22.
Dirigente: Para conversar
a) Quais as atitudes apresentadas no texto para resolver 

os problemas e qual o processo para corrigir a pessoa 
que errou?

b) “Onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, 
ali estou eu no meio deles.” Como deve ser a comunidade 
para que se perceba essa presença de Jesus? 

c) Por que Jesus recomenda que o perdão deve ir além 
de sete, “mas até setenta e sete vezes”?

6. Iluminando a vida
Leitora ou leitor 4: A solidariedade e a correção fraterna 
e a oração são formas de manter a comunidade unida e 
perseverante em seus ideais. Somos pessoas limitadas, 
por isso é necessário o cuidado de uns pelos outros e o 
caminho de conversão. Cada pessoa cristã é chamada a se 
tornar “pastor” para seus irmãos e irmãs. É preciso sair ao 
encontro da pessoa que errou e, acima de tudo, amá-la. 
A correção fraterna é necessária em todos os ambientes 
em que vivemos.

a) Como podemos cuidar uns dos outros e viver o perdão 
em nossa comunidade?

b) Como a oração comunitária pode nos ajudar a ser mais 
sensíveis, fraternos e solidários uns com os outros?

c) Como aceitar os nossos limites pessoais e comunitários 
e os limites das pessoas de nossa comunidade?

7. Celebrando a vida
Dirigente: Rezemos pedindo a Deus que perdoe os nossos 
pecados e que nos dê a graça de sermos solidários uns 
com os outros e perdoarmos os pecados das pessoas com 
as quais convivemos. Rezemos a oração que o próprio 
Cristo nos ensinou.
Todas(os): Pai nosso…

Dirigente: Na faixa que temos à nossa frente vamos es-
crever quais são as virtudes de nossa comunidade e com 
elas vamos construir uma corrente. Depois de construir 
a corrente, cada pessoa poderá tocar nessa corrente e 
rezar uma prece, pedindo a Deus que fortaleça a nossa 
comunidade.

Sugestão: Rezar o Salmo 133/132.

Vede: como é bom, como é agradável habitar todos juntos, 
como irmãos.

É como óleo fino sobre a cabeça descendo sobre a barba,
A barba de Aarão, descendo sobre a gola de suas vestes.

É como o orvalho do Hermon, descendo sobre os montes 
de Sião;
Porque aí manda Javé a bênção e a vida para sempre.

8. Preparar o próximo encontro
Dirigente: Para a próxima reunião, ler Mt 25,31-46, e 
quem puder leia as orientações em preparação ao quinto 
encontro. Se tiver alguma dificuldade em ler, pedir ajuda 
a uma pessoa próxima.

- Distribuir as tarefas, combinar a data e o local da próxima 
reunião.

- Trazer um prato de doce ou salgado para partilhar na 
próxima reunião.

9. Gesto concreto
Fazer uma revisão de vida e ver se há, na minha vida pes-
soal ou comunitária, alguém a quem eu preciso perdoar 
ou pedir perdão. Olhar as pessoas de nossa comunidade, 
ver se há alguém que está sofrendo ou passando por di-
ficuldades. Se houver, tomar a iniciativa de ir ao encontro 
da pessoa que precisamos nos reconciliar ou envolvê-la 
com os cuidados solidários da comunidade. 

10. Bênção final
Dirigente: Invoquemos sobre nós as bênçãos de Deus. 
Vamos utilizar a bênção indicada na Bíblia. Depois de cada 
invocação, vamos responder: Amém.

“Javé te abençoe e te guarde”
“Javé faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te seja 
benigno”.
“Javé mostre para ti a sua face e te conceda a paz!” (Nm 
6,24-26)

Para aprofundar o tema deste encontro, leia as páginas 87ss 
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.
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QUINTO ENCONTRO

JESUS ESTÁ PRESENTE
NAS PESSOAS MARGINALIZADAS!
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TEMA: Jesus está presente nas pessoas marginalizadas.
PERSONAGENS: Jesus e os discípulos.
TEXTO: Mt 25,31-36.
PALAVRAS-CHAVE: ovelhas, bodes, direita, esquerda, 
fome, sede, forasteiro, doente, preso, benditos, maldi-
tos, irmãos e pequeninos.
PERSPECTIVA: Seguir a Jesus exige assumir a prática 
concreta do amor, especialmente no compromisso so-
lidário com as pessoas empobrecidas e marginalizadas. 

“Tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes 
de beber. 
Era forasteiro e me acolhestes. Estive nu e me vestistes, 
doente e me visitastes, preso e viestes ver-me.” (Mt 25,35)

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

2. Acolhida
Dirigente: Iniciemos esse nosso encontro colocando-nos 
na presença da Trindade, pedindo que ela nos ajude a viver 
o amor e a doação às pessoas necessitadas.
Todas(os): Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 
Amém.
Dirigente: Nesta caminhada de reflexão e oração, apren-
demos, com o testemunho das comunidades de Mateus, a 
importância de rever as raízes históricas de Jesus e as raízes 

de nossa história para percebermos a presença de Deus 
em nossa vida. Recordamos os ensinamentos de Jesus nas 
bem-aventuranças: os pobres, os aflitos, os sem-terra, os 
doentes, os perseguidos, que eram considerados malditos 
pela religião oficial e pelo Império, Jesus proclama que eles 
são benditos no Reino de Deus. Refletimos sobre as obras 
de piedade – esmola, oração e jejum – que não devem ser 
mero cumprimento ritual da Lei, mas devem ser expressão 
da vivência de nossa fé. Outro elemento importante que 
rezamos foi sobre a solidariedade, a correção fraterna e a 
oração que ajudam a manter a perseverança da comunida-
de. No encontro de hoje, vamos rezar sobre o discurso de 
Jesus sobre o julgamento final, no qual seremos julgados 
pela prática do amor. 
Abrindo nosso coração para acolher os ensinamentos de 
Jesus, cantemos: 

Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. 
Onde houver ódio, que eu leve o amor; onde houver ofen-
sa, que eu leve o perdão; onde houver discórdia, que eu 
leve a união; onde houver dúvida, que eu leve a fé; onde 
houver erro, que eu leve a verdade; onde houver desespero, 
que eu leve a esperança; onde houver tristeza, que eu leve 
a alegria; onde houver trevas, que eu leve a luz.

Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser con-
solado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser 
amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se 
é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna.

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.

3. Motivando a conversa
Leitora ou leitor 1: “Logo após a tribulação daqueles dias, 
o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas 
cairão do céu e os poderes dos céus serão abalados. Então 
aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e todas as 
tribos da terra baterão no peito e verão o Filho do Homem 
vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. 
Ele enviará os seus anjos que, ao som da grande trombeta, 
reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma extre-
midade até a outra extremidade do céu” (Mt 24,29-31).

Dirigente: Os capítulos 24-25 de Mateus descrevem como 
será o “Juízo Final”. Uma leitura fundamentalista pode 
provocar susto e medo. Como será o julgamento final? 
Será mesmo um abalo cósmico, como afirma o evangelho 
de Mateus? Como e onde encontramos Jesus, o Filho do 
Homem, hoje?

4. Situando o texto
Leitora ou leitor 2: No tempo de Jesus e das primeiras 
comunidades cristãs, o povo judeu acreditava na transfor-
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mação do mundo por meio da intervenção de Deus. Essa 
intervenção seria precedida por um momento de grandes 
tribulações e sofrimentos. Desde a chegada dos gregos, 
em 333 a.C., Israel sofre com as destruições e perseguições 
de seus inimigos situação que piorou ainda mais com a 
chegada dos romanos. Eles acreditavam na vinda de um 
Messias para instaurar o reino de Deus, concedendo a 
vitória aos justos. As comunidades de Mateus também 
fazem a sua releitura do Juízo Final e apresentam Jesus, o 
Filho do Homem, como rei e juiz de todas as nações para 
separar as pessoas umas das outras tendo como critério 
não a lei do puro e impuro, mas a nova justiça do Reino: 
a prática concreta do amor-solidário. Dessa forma, as 
comunidades de Mateus trazem o julgamento final para 
o seu dia a dia: não devemos nos preocupar tanto com 
os sinais cósmicos, mas com o que fazemos hoje com os 
nossos irmãos pequeninos e injustiçados, pois este será 
o critério para a salvação eterna.

5. Leitura do texto
Dirigente: Abrindo nosso coração e nossas mentes para 
acolher a Palavra de Deus, cantemos: 

Seu nome é Jesus Cristo e passa fome 
e grita pela boca dos famintos.
E a gente quando vê passa adiante, 
às vezes pra chegar depressa à igreja. 

Seu nome é Jesus Cristo e está sem casa, 
e dorme pelas beiras das calçadas.
E a gente quando vê aperta o passo,
e diz que ele dormiu embriagado.

Entre nós está e não o conhecemos.
Entre nós está e nós o desprezamos. (2x)

Leitora ou leitor 3: Ler Mt 25,31-46.

Dirigente: Para conversar
a) Quem são os benditos de meu Pai?
b) Quem são os malditos?
c) Releia o texto atentamente e veja quais são as carac-

terísticas do Filho do Homem?
d) Por que os “benditos” e os “malditos” reagem com 

surpresa?

6. Iluminando a vida

Leitora ou leitor 4: A situação de julgamento final é um 
alerta para as comunidades de Mateus praticarem a justiça 
do Reino. Os gritos das pessoas famintas e desprezadas 
pela sociedade continuam ecoando em nossos ouvidos 
e muitas vezes nós abafamos esses clamores. 
a) Que espaços as pessoas que sofrem violências e in-

justiças encontram para fazer seus apelos em nossas 
comunidades? Conhecemos, escutamos e acolhemos 
essas pessoas?

b) Quem são os “benditos de meu Pai” na realidade de 
hoje?

c) O que motiva o nosso compromisso com a justiça?

7. Celebrando a vida
Dirigente: Olhando ao nosso redor, vemos tantas pessoas 
que sofrem situações de injustiça social. Podemos lembrar 
algumas dessas realidades. Tempo para a partilha. Encerrar 
esse momento com o refrão de um canto escolhido pelo 
grupo. 

Dirigente: De mãos dadas, vamos rezar o Pai-nosso re-
forçando nosso compromisso com o projeto de Deus e 
implorar para que o Reino de Deus se estabeleça entre 
nós. Pai nosso…

8. Gesto concreto
Ver quais são as necessidades mais urgentes em nossa 
comunidade ou em nosso grupo e realizar uma ajuda 
concreta.
Continuar aprofundando o evangelho de Mateus e ver 
qual a melhor forma de dar continuidade ao seguimento 
de Jesus hoje.

10. Bênção final
Dirigente: “Vinde, benditos de meu Pai, recebei por he-
rança o Reino preparado para vós desde a fundação do 
mundo”. Que a nossa prática cristã possa nos conduzir a 
um verdadeiro encontro com Cristo na pessoa dos irmãos 
e irmãs, dos pequeninos e das pequeninas. Que Deus Pai 
nos dê a bênção da sensibilidade para reconhecermos a 
presença dele nas pessoas com as quais nos encontramos. 
Que ele nos abençoe hoje e sempre.
Todas(os): Amém.

Dirigente: Vamos estender as nossas mãos sobre os 
alimentos que trouxemos. Que Deus abençoe esses 
alimentos e que a partilha da comida seja sinal de nossa 
comunhão entre nós e com as pessoas com as quais 
convivemos. 
Todas(os): Amém.

Para aprofundar o tema deste encontro, leia as páginas 109ss 
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 assessorias 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


