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SEGUNDO ENCONTRO

O AMOR GERA COMUNHÃO, UNIDADE
E RESISTÊNCIA NA PERSEGUIÇÃO
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ANO XXXX — REMESSA ESPECIAL PARA O MÊS DA BÍBLIA — SETEMBRO DE 2017 — Nº 2VENDA PROIBIDA

TEMA: O amor gera comunhão, unidade e resistência 
na perseguição. 
PERSONAGENS: Paulo, Timóteo e a comunidade de 
Tessalônica.
TEXTO: 1Ts 2,17-3,13.
PALAVRAS-CHAVE: visitar, vinda, enviamos, colabora-
dor de Deus, tribulações, desejo e amor. 
PERSPECTIVA: Entender que o evangelho de Jesus 
Cristo está a serviço da dignidade humana, contra 
toda forma de opressão e, em uma realidade injusta, 
quem anuncia a justiça sofre rejeição e perseguição. 

Enviamos Timóteo, nosso irmão e colaborador de Deus 
no evangelho  de Cristo, para fortalecê-los e encorajá-los 
na fé que vocês têm, e para que ninguém fique pertur-
bado nessas tribulações (1Ts 3,2-3a).

1. Preparar o ambiente

- Colocar no centro uma Bíblia, vela, flores, uma cruz e 
fotografia ou nomes de alguns mártires do Brasil e de 
outros países da América Latina. 

- Preparar um cartaz com o tema do encontro.

2. Acolhida

Dirigente: Anunciar Jesus Cristo e o projeto do Reino de 
Deus significa ir na contramão de uma sociedade injusta. 

Peçamos ao Deus da Vida que nos dê a graça de nos 
comprometermos com o seu projeto de amor e justiça. 
Iniciemos o nosso encontro em nome da Trindade. 

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

Dirigente: No encontro anterior, refletimos sobre o 
anúncio do evangelho de Deus, uma boa-nova de vida 
e justiça, em oposição à pregação do império, que es-
craviza e oprime as pessoas. 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: No encontro de hoje, vamos nos alegrar com 
Paulo e seus colaboradores, porque a comunidade de 
Tessalônica, apesar das perseguições e sofrimentos, 
continua perseverando no evangelho de Jesus Cristo. 
O tema do encontro de hoje é: O amor gera comunhão, 
unidade e resistência na perseguição (convidar as pessoas 
para repetir o tema). 

3. Motivando a conversa

Leitora ou leitor 1: Na América Latina, há muitas mulhe-
res e homens que foram perseguidos por assumir a causa 
da justiça. Entre eles, vamos nos lembrar de Ir. Cleusa, 
religiosa da Congregação das Irmãs Missionárias Agos-
tinianas Recoletas. Em seus 32 anos de vida missionária, 
ela atuou a serviço de pessoas empobrecidas: hansenia-
nos, presidiários, cegos, menores de rua, dependentes 
químicos, indígenas etc. Por causa de sua fé, ela deu a 
vida pelos pobres e excluídos. Ir. Cleusa foi assassinada 
no dia 28 de abril de 1998, às margens do rio Paciá, na 
Prelazia de Lábrea, no Amazonas. 

Dirigente: Margarida Alves, Pe Ezequiel Ramim, Dor-
celina Folador, Ir. Dorothy, Pe João Bosco, Santos Dias, 
Frei Tito, Ir. Lindalva, Pe Rodolfo são alguns mártires, que 
assumiram até as últimas consequências o anúncio do 
Evangelho. Em pequenos grupos, vamos ver quem são 
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as pessoas que continuam nessa mesma caminhada. 
Tempo para conversar.
Dirigente: Que Deus nos dê a graça de sermos teste-
munhas do Evangelho. Cantemos:
É por causa do meu povo machucado que acredito em 
religião libertadora. É por causa de Jesus ressuscitado 
que acredito em religião libertadora. 
É por causa dos profetas que anunciam, que batizam, que 
organizam, denunciam, é por causa de quem sofre a dor 
do povo, é por causa de quem morre sem matar.
É por causa dos pequenos e oprimidos, dos seus sonhos, 
dos seus ais, dos seus gemidos. É por causa do meu povo 
injustiçado, das ovelhas sem rebanho e sem pastor.
É por causa do profeta que se cala, mas porém com seu 
silêncio grita e fala. É por causa de Jesus que anunciava, 
mas também gritava aos grandes: ai de vós.

4. Situando o texto
Leitora ou leitor 2: No tempo de Paulo e mesmo antes, 
havia um clima de hostilidade contra as pessoas que 
seguiam Jesus. Por exemplo, diante dos rumores que 
inculpavam o próprio imperador pelo incêndio de Roma, 
Nero incriminou, massacrou e perseguiu a comunidade 
cristã. O evangelho de Deus era contrário ao interesse e à 
lógica do império, o que causava conflito especialmente 
nas cidades de administração romana, como era o caso 
de Filipos e Tessalônica. A mensagem e a vivência dos 
seguidores e seguidoras de Jesus entraram em conflito 
com a vida cotidiana da sociedade escravista do Império 
Romano. A atividade missionária de Paulo e seus colabo-
radores atraiu as pessoas empobrecidas e sofridas com as 
quais eles formaram pequenas comunidades de fraterni-
dade e igualdade, colocando em risco os alicerces de uma 
sociedade baseada na opressão e exploração das pessoas. 

5. Leitura do texto
Dirigente: Coloquemo-nos em prontidão para ouvir a 
Palavra de Deus e deixar que ela produza frutos de vida 
em nosso dia a dia. Cantemos:
É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa, Tua 
palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal.

Tenho medo de não responder, de fingir que não te escutei. 
Tenho medo de ouvir teu chamado, virar do outro lado e fingir 
que não sei. (bis)

Tenho medo de estar a gritar e negar meu coração. Tenho 
medo do Cristo que passa a oferecer uma graça e eu digo 
que não. (bis)

Leitora ou leitor 3: Ler 1Ts 2,17-3,13.
Dirigente: Para conversar
a) Quais notícias, trazidas por Timóteo, que tanto agra-

daram a Paulo?
b) Por que Paulo sente a necessidade de encorajar a 

comunidade de Tessalônica?
c) Quais as atitudes recomendadas por Paulo para que 

a comunidade se mantenha firme na caminhada?

6. Iluminando a vida

Leitora ou leitor 4: Mesmo na perseguição, Paulo e 
seus colaboradores são comprometidos com a vida da 

comunidade; eles são solidários, persistentes na oração 
e se fazem presentes de forma concreta, enviando Timó-
teo para encorajar e exortar as pessoas a perseverarem 
no seguimento de Jesus. Podemos aprender desses 
primeiros missionários a importância de fortalecer a 
solidariedade e a fraternidade.
a) Quais as dificuldades e obstáculos que encontramos 

no anúncio do Evangelho?
b Nossos líderes acompanham os momentos de confli-

tos vivenciados na comunidade?
c) Como vivenciamos a prática do amor em nossas 

comunidades?

7. Celebrando a vida
Dirigente: Rezemos por todas as pessoas de ontem e 
de hoje que, de tantas formas, anunciam com a própria 
vida o evangelho. Tendo presente a vida dos mártires da 
caminhada, pedimos a Deus que nos ajude a testemu-
nhar com amor e alegria o evangelho de Deus no mundo 
de hoje. Que a oração do pai-nosso nos ajude a renovar 
nosso compromisso com o projeto de Deus. Pai-nosso. 
Encerrar com um canto escolhido pelo grupo. Sugestão: 
Pai nosso dos pobres marginalizado. Pai nosso dos 
mártires, dos torturados.
Teu nome é santificado naqueles que morrem defen-
dendo a vida. Teu nome é glorificado quando a justiça é 
nossa medida. Teu Reino é de liberdade, de fraternidade, 
paz e comunhão. Maldita toda violência que devora a 
vida pela repressão.

8. Preparar o próximo encontro

Dirigente: Para a próxima reunião, ler 1Ts 4,1-12, e quem 
puder leia as orientações em preparação ao terceiro en-
contro. 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
 Fazer uma visita a um grupo ou família que está viven-
ciando conflitos familiares ou pastorais.

10. Bênção final
Dirigente: O Deus da esperança e da paz nos conceda 
serenidade e alegria para vivermos e anunciarmos o 
Evangelho. A bênção de Deus pai-mãe desça sobre cada 
um e cada uma de nós.
Todas/os: Amém.

Para aprofundar o tema deste encontro, leia as páginas 55-68 
do livro Para que n’Ele nossos povos tenham vida: “Anunciar o 
Evangelho e doar a própria vida” (1Ts 2,8). Entendendo a Primeira 
Carta aos Tessalonicenses. Paulus: 2017. 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 a dioceses, paróquias, comunidades, colégios e 
congregações religiosas. Maiores informações pelo tel. (11) 5181-
7450. E-mail: contato@cbiblicoverbo.com.br; nossa página: www.
cbiblicoverbo.com.br; Facebook: Centro Bíblico Verbo.
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TERCEIRO ENCONTRO

RESPEITAR O PRÓPRIO CORPO
E OS CORPOS DAS OUTRAS PESSOAS
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TEMA: Respeitar o próprio corpo e os corpos das outras 
pessoas.
PERSONAGENS: Paulo, seus colaboradores e a comunidade.
TEXTO: 1Ts 4,1-12
PALAVRAS-CHAVE: progredindo, santificação, corpo, respei-
to, impureza, amor fraterno, trabalhar. 
PERSPECTIVA: Viver uma vida conforme a exigência do 
evangelho de Jesus, que busca a santificação, o respeito ao 
corpo, o amor fraterno e a corresponsabilidade. 

Que cada um saiba usar o próprio corpo com santidade e 
respeito (1Ts 4,7)

1. Preparar o ambiente

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

2. Acolhida

Dirigente: Estamos aqui reunidos e reunidas em nome 
do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos nos 
acolher olhando o rosto de cada pessoa aqui presente e 
recordar que Deus nos fez à sua imagem e semelhança. 
Tempo para se olhar.

Dirigente: No encontro anterior, refletimos sobre os 
desafios da missão de Paulo e seus colaboradores em um 
mundo dominado pelo Império Romano, marcado pela 
“pax romana”, exploração e escravização das pessoas. 
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: No encontro de hoje, vamos refletir sobre o 
respeito a si e aos outros. Vamos ler, em voz alta, o tema 
do encontro: Respeitar o próprio corpo e os corpos das 
outras pessoas.

3. Motivando a conversa

Leitora ou leitor 1: Má distribuição de renda, trabalho 
e prostituição infantil mostram que vivemos em uma 
sociedade dominada pelo espírito de helenização: am-
bição, ganância e corrida desenfreada em vista de lucro 
e poder. No Brasil, seis homens têm a mesma riqueza 
que 100 milhões de brasileiros juntos. A desigualdade 
social é gritante: há 60 milhões de pobres e outros 
tantos milhões abaixo da linda de indigência. Há mais 
de 3,3 milhões de crianças e adolescentes de cinco a 
17 anos trabalhando no Brasil. A prostituição infantil é 
um problema sério no Brasil e em muitos outros países. 
Segundo a UNICEF, cerca de 250 mil crianças estão 
prostituídas no Brasil. 

Dirigente: Com quem está ao nosso lado, vamos con-
versar sobre a realidade que acabamos de ouvir. Tempo 
para a conversa. Que Deus nos ajude a viver a santidade, 
respeitando os corpos que são massacrados em nosso 
dia a dia. Cantar: 

Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham 
vida plenamente.

Reconstrói a tua vida em comunhão com teu Senhor, 
reconstrói a tua vida em comunhão com teu irmão, onde 
está o teu irmão, eu estou presente nele.

Quem comer o pão da vida viverá eternamente, tenho pena 
deste povo que não tem o que comer, onde está um irmão 
com fome, eu estou com fome nele.

4. Situando o texto

Leitora ou leitor 2: No tempo de Paulo e das primeiras 
comunidades, a sociedade era marcada pela busca de-
senfreada de bens, poder, prazer e honra. Isso explora 
o corpo da pessoa em todas as dimensões inclusive 
na religião. Era comum, em alguns cultos, o ritual com 
prática sexual. Por exemplo, a prostituição sagrada é 
atestada nos cultos para as divindades Dionísio, Afrodite, 
Osíris, Íris de outras “nações”. Exploravam-se corpos de 
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mulheres e de homens. A sociedade escravista explora 
também o corpo dos trabalhadores. em função do lu-
cro e do bem-estar de patrões. O trabalho manual era 
considerado função de escravo, por isso algo indigno 
para um cidadão livre. Portanto, o conselho de levar 
uma vida digna e trabalhar com as próprias mãos para 
concretizar o amor ao próximo (solidariedade e partilha) 
é contrário ao interesse e à lógica dos poderosos do 
Império Romano.

5. Leitura do texto 

Dirigente: Que o Espírito de Deus abra nossas mentes 
para entendermos a Palavra de Deus e prepare a nossa 
vida para viver a palavra. Sugestão de canto:

Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar (bis). 
Nossos caminhos, vem iluminar!
Nossas ideias, vem iluminar!
As nossas mentes, vem iluminar!

Leitora ou leitor 3: Ler 1Ts 4,1-12.
Dirigente: Para conversar
a) O que Paulo quer dizer ao exortar que  “cada um saiba 

usar o próprio corpo com santidade e respeito, e não 
se deixe levar pelas paixões como as outras nações 
que não conhecem a Deus” (1Ts 4,4-5)?

b) Conforme o texto, quais são as exigências de uma 
vida cristã?

c) Quais são as novas exortações de Paulo para o cres-
cimento da comunidade?

6. Iluminando a vida

Leitora ou leitor 4: Há muitas formas de explorar o 
corpo das outras pessoas. Viver a santidade implica 
construir relações pautadas no amor e na solidarieda-
de, considerar cada pessoa em sua dignidade de filha 
e filho de Deus. 

a) Como estamos respeitando os nossos corpos e os 
corpos das pessoas com as quais nos relacionamos? 

b) Qual a melhor maneira de expressar o amor fraterno 
em nossas comunidades?

c) O que representa o trabalho para nós, hoje?
d) Em que nós devemos e podemos progredir?

7. Celebrando a vida

Dirigente: Nesse momento, vamos rezar por todas as 
vítimas do sistema, cujos corpos são destituídos de dig-
nidade. Cada um e cada uma poderá fazer a sua prece 
espontânea. Tempo para as preces. Encerrar esse momento 
com a oração do pai-nosso e um canto.

Sugestão: Quando o Espírito de Deus soprou, o mundo 
inteiro se iluminou. A esperança na terra brotou, e um povo 
novo deu-se as mãos e caminhou.
Lutar e crer, vencer a dor, louvar o Criador, justiça e 
paz hão de reinar, e viva o amor.

Quando Jesus a terra visitou, a Boa-Nova da justiça anun-
ciou: o cego viu, o surdo escutou e o oprimido das correntes 
libertou.

Nosso poder está na união, o mundo novo vem de Deus e 
dos irmãos. Vamos lutando contra a divisão e preparando 
a festa da libertação.

8. Preparar o próximo encontro 

Dirigente: Para a próxima reunião, ler 1Ts 5,1-11, e quem 
puder leia as orientações em preparação ao quarto en-
contro. 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

Observar como respeitamos o nosso corpo e os corpos 
das pessoas com as quais nós convivemos ou nos en-
contramos em nosso dia a dia.

10. Bênção final

Dirigente: Que Deus nos dê a graça de viver a santidade, 
respeitando cada qual a si e aos outros, e que possamos 
viver o amor fraterno em nosso cotidiano. Que a graça e 
a paz do Senhor Jesus Cristo estejam conosco. 

Todas/os: Amém.

Para aprofundar o tema deste encontro, leia as páginas 
74-90 do livro Para que n’Ele nossos povos tenham vida: 
“Anunciar o Evangelho e doar a própria vida” (1Ts 2,8). Enten-
dendo a Primeira Carta aos Tessalonicenses. Paulus, 2017. 
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 a dioceses, paróquias, comunidades, colégios 
e congregações religiosas. Maiores informações pelo tel. 
(11) 5181-7450. E-mail: contato@cbiblicoverbo.com.br; 
nossa página: www.cbiblicoverbo.com.br; Facebook: 
Centro Bíblico Verbo.
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