
PÁG. 1

QUARTO ENCONTRO

O SER HUMANO FABRICA ÍDOLOS
PARA FINS LUCRATIVOS
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ANO XXXXI — REMESSA ESPECIAL PARA O MÊS DA BÍBLIA — SETEMBRO DE 2018 — Nº 3VENDA PROIBIDA

TEMA: O ser humano fabrica ídolos para fins lucrativos.
PERSONAGENS: Fabricantes de ídolos.
TEXTO: Sb 15,7-19.
PALAVRAS-CHAVE: Oleiro, barro, modelar, divindade 
falsa, sopro vital, lucrativo, deuses, ídolos.
PERSPECTIVA: Compreender que os fabricantes de 
ídolos manipulam Deus, a verdade, a justiça e o amor 
para fins lucrativos.

Nenhum ser humano pode modelar um deus que lhe seja 
semelhante (Sb 15,16b).

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

objetos/imagens de nossa devoção.
- Preparar um cartaz com o tema do encontro.

2. Acolhida
Dirigente: Mais uma vez, vamos rezar a partir da 

realidade da comunidade judaica de Alexandria, em 
sua busca de superar as dificuldades do seu tempo e 

permanecer fiel ao Deus Vivo. Em nome do Pai, do Filho 
e do Espírito Santo. Amém. 

Dirigente: Cantemos a Deus, doador da vida, Ele 
que nos reúne como irmãs e irmãos e quer que sejamos 
pessoas livres, solidárias, e que tenhamos vida vivida no 
amor e na justiça. 

Deus chama a gente pra um momento novo, de cami-
nhar 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, aprendemos que 
o poder vem de Deus e ele quer que seja usado para 
a defesa e a promoção da vida. Um poder que oprime, 
manipula e impede que o outro tenha vida digna é 
contrário ao projeto do Deus da vida. Alguém tem al-
guma experiência para partilhar sobre o gesto concreto 
proposto no encontro anterior? Tempo para a partilha. 
Encerrar com o refrão de um canto. Sugestão: Senhor, 
que a tua Palavra transforme a nossa vida. Queremos 
caminhar com retidão na tua luz.

3. Motivando a conversa

Leitora ou leitor 1: Na sociedade atual, há muitos 
ídolos que geram a morte das pessoas. O mercado va-
loriza quem produz lucro. Vivemos em uma sociedade 
que fabrica ídolos, para manter seus interesses de poder, 
manipular e oprimir o povo. Entre setembro de 2016 e 
setembro de 2017, 82% de toda a riqueza mundial esta-
vam nas mãos de 1% da população, enquanto a metade 
mais pobre, cerca de 3,7 bilhões de pessoas, não foi 
beneficiada com nenhum aumento. No Brasil, o número 
de bilionários também cresceu, passando de 31 para 43. 
Hoje, cinco bilionários brasileiros têm patrimônio equi-
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valente ao da metade mais pobre da população do país. 
Ao mesmo tempo, o mundo presencia que atualmente 
existem 815 milhões de pessoas subnutridas, o que 
significa que uma em cada seis não tem alimentação 
suficiente para ser saudável e manter uma vida ativa. E, 
a cada seis segundos, uma criança morre por causa da 
fome ou de doenças relacionadas. 

Dirigente: No Egito, os governantes e poderosos 
promoviam a religião oficial. Eles fabricavam ídolos e 
promoviam seus cultos para fins lucrativos, alienando, 
explorando e escravizando o povo. Por isso, o autor do 
livro da Sabedoria condena o culto aos ídolos, ou seja, 
a religião dos governantes. De que forma a nossa fé nos 
ajuda a rejeitar os ídolos que a sociedade de hoje nos 
impõe? Tempo para conversar. 

4. Situando o texto
Leitora ou leitor 2: Na Bíblia, há muitas críticas 

contra o uso da religião e de seus ídolos pelas auto-
ridades dos Estados para promover e aumentar seus 
poderes e riquezas. Por exemplo, o profeta Oseias, que 
atuou entre os anos 750-724 a.C., denuncia a tirania 
do Estado: “Nomearam reis sem meu consentimento, 
escolheram príncipes sem eu ficar sabendo. Com sua 
prata e ouro fizeram ídolos para sua perdição” (Os 8,4). 
Em Alexandria, o povo judeu resiste ao uso da religião, 
para legitimar a opressão e os interesses do Estado. No 
livro da Sabedoria, nos capítulos 13-15, há um longo 
tratado sobre a idolatria. O autor afirma que a religião 
dos governantes, com seus ídolos, é o princípio da cor-
rupção: “De fato, eles não existiam desde o início, nem 
existirão para sempre. Entraram no mundo pela vaidade 
dos seres humanos, e por isso está decretado o rápido 
fim deles” (Sb 14,13-14). 

5. Leitura do texto
Dirigente: Peçamos as luzes do Espírito de Deus, para 

acolhermos a sua Palavra em nossa vida. Que possamos 
reconhecer quais são os ídolos do Estado que continuam 
nos oprimindo. 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 escutei. 
Tenho medo de ouvir teu chamado, virar do outro lado 
e fingir que não sei.

Leitora ou leitor 3: Ler Sb 15,7-19.
Dirigente: Para conversar

a) Por que a vida do oleiro tem menos valor que o barro?
b) Qual a diferença entre o Deus da vida e os ídolos? 
c) Quais as ideias que contaminaram a comunidade e 

que o autor está combatendo? 

6. Iluminando a vida

Leitora ou leitor 4: Abusar da ingenuidade do povo 
e do seu sentimento religioso com fins lucrativos é 
diabólico. É perverso. É preciso resistir contra essa mani-
pulação religiosa em nome de Deus. A religião que não 

torna a pessoa humana mais sensível e mais solidária é 
idolatria. Que possamos ter discernimento profético e 
sabedoria para rejeitar toda e qualquer forma de religião 
que oprime.

a) Quais as consequências de usar o nome de Deus para 
manipular as pessoas?

b) Como podemos nos manter fiéis ao Evangelho de 
Jesus Cristo?

c) Como vivenciamos o amor e a misericórdia do Deus 
da vida em nossa família, comunidade e sociedade?   

7. Celebrando a vida
Dirigente: Vamos fechar nossos olhos e sentir a 

presença do Deus da vida em nosso meio (fazer um ins-
tante de silêncio). “Onde dois ou três estiverem reunidos 
em meu nome, aí estou eu no meio deles” (Mt 18,20). 
Renovando a nossa fé no amor de Deus e o nosso com-
promisso com a defesa da vida, rezemos a oração do 
Pai-nosso, de mãos dadas.

8. Preparar o próximo encontro
Dirigente: Para a próxima reunião, ler Sb 10,15-11,3, 

e quem puder leia também as orientações para o quinto 
encontro. Se alguém tiver dificuldade em ler, pedir a uma 
pessoa próxima. 

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

- Trazer um prato ou uma bebida para o lanche comu-
nitário.

9. Gesto concreto
- Visitar e conversar com pessoas de outra religião sobre 

suas crenças, valores e princípios.

10. Bênção final
Dirigente: Peçamos ao Deus da Vida que derrame 

sobre nós a sua bênção. Que possamos compreender 
que recebemos o sopro vital por empréstimo e somos 
responsáveis por manter, de maneira digna, a nossa vida 
e a vida de nossos irmãos e irmãs. Deus Pai de ternura e 
de unidade nos abençoe hoje e sempre. 

Todas/os: Amém!

Para aprofundar o tema deste encontro, leia as páginas 99-113 
do livro “A Sabedoria é um espírito amigo do ser humano” (Sb 1,6): 
caminho para a justiça e a vida. Entendendo o livro da Sabedoria, 
Paulus, 2018. O material deste encontro e também o livro indi-
cado 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 a dioceses, paróquias, comu-
nidades, colégios e congregações religiosas. Maiores informa-
ções pelo tel. (11) 5187-1008. E-mail: contato@cbiblicoverbo.
com.br; nossa página: www.cbiblicoverbo.com.br; Facebook: 
Centro Bíblico Verbo.
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QUINTO ENCONTRO

A SABEDORIA LIBERTA O POVO
DA ESCRAVIDÃO
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TEMA: A sabedoria liberta o povo da escravidão.
PERSONAGENS: Justos e ímpios.
TEXTO: Sb 10,15-11,3.
PALAVRAS-CHAVE: Libertar, opressores, conduziu, 
guiou, justos, inimigos.
PERSPECTIVA: Rezar e vivenciar a ação da Sabedoria na 
história do povo de Deus, cujo princípio fundamental 
é garantir vida digna e livre de todas as formas de 
opressão.

A sabedoria abriu a boca dos mudos e soltou a língua 
dos pequenos (Sb 10,21).

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

coloridas e folhas de papel em branco.
- Preparar um cartaz com o tema do dia e colocar ao 

lado dos cartazes dos encontros anteriores.

2. Acolhida
Dirigente: No encontro de hoje, queremos rezar a 

ação da Sabedoria na história da humanidade e em 
nossa história. Essa Sabedoria que nos inspira, guia, 
conduz, protege e salva. Peçamos à Trindade Santa a 
graça de acolhermos o mistério da Sabedoria presente 
em nossa vida.

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

Dirigente: No dia a dia, nós experimentamos a ação 
da Sabedoria em nossa vida. Ao longo deste mês, ou-

vimos vários apelos a partir da Palavra que estudamos, 
refletimos e rezamos. Vamos olhar os cartazes com os 
temas dos encontros e, em uma frase ou uma palavra, 
fazer memória do que aprendemos. Tempo para a parti-
lha. Encerrar esse momento com o refrão de um canto. 
Sugestão:

O povo de Deus no deserto andava, mas à sua frente 
Alguém caminhava. O povo de Deus era rico de nada. 
Só tinha a esperança e o pó da estrada. Também sou 
teu povo, Senhor, e estou nessa estrada. Somente a Tua 
graça me basta e mais nada.

O povo de Deus também vacilava, às vezes custava a 
crer no amor. O povo de Deus, chorando, rezava. Pedia 
perdão e recomeçava.

Também sou teu povo, Senhor. E estou nessa estrada. 
Perdoa se às vezes não creio em mais nada.

3. Motivando a conversa
Leitora ou leitor 1: Há muitos textos na Bíblia que 

afirmam que Deus ouve o clamor das pessoas pobres e 
oprimidas. Mas, no livro de Jó, há uma acusação contra 
os sacerdotes do templo que estavam apresentando um 
Deus que não escuta o clamor dos pobres: “Arrancam o 
órfão do peito materno e penhoram quem é pobre. Estes 
andam nus por falta de roupa, e os famintos carregam 
feixes. Da cidade sobem os gemidos dos moribundos e, 
suspirando, os feridos pedem socorro e Deus não ouve 
a sua súplica” (Jó 24,9-10.12). É um Deus que somente 
escuta o clamor do povo se receber boas ofertas. É o 
Deus da retribuição.

Dirigente: “Os feridos pedem socorro e Deus não 
ouve a sua súplica” (Jó 24,12). Essa acusação continua 
exigindo de nós uma resposta. E para cada uma e cada 
um de nós: qual a imagem de Deus que nós pregamos 
e vivenciamos? Vamos pegar uma caneta, folha, e de-
senhar a imagem de Deus em que nós acreditamos. 
Em seguida, partilhar em pequenos grupos. Concluir 
esse momento com o refrão de um canto. Sugestão: 
Javé, o Deus dos pobres e do povo sofredor, aqui nos 
reuniu pra cantar o seu louvor, pra nos dar esperança 
e contar com sua mão na construção do reino, reino 
novo, povo irmão. 

4. Situando o texto

Leitora ou leitor 2: A memória de que Deus libertou 
o povo da opressão é celebrada, contada e recontada, 
de geração em geração, no meio do povo judeu. A 
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expe riência de um Deus sensível às injustiças e aos 
sofrimentos dos oprimidos está presente em muitos 
textos do Antigo Testamento. Em momentos de grande 
sofrimento, o povo recorda: a grandeza e a bondade 
de Deus “para com a casa de Israel, pelo que fez na sua 
compaixão, segundo a grandeza do seu amor. Então ele 
se tornou seu salvador em todas as aflições” (Is 63,7-8). 
A certeza da presença libertadora de Deus também é 
retomada no livro da Sabedoria. Nos capítulos 10-19, o 
autor descreve a Sabedoria de Deus agindo na história 
e faz uma reinterpretação do êxodo para dar força à co-
munidade judaica de Alexandria, por volta do ano 30 a.C. 

5. Leitura do texto
Dirigente: A Sabedoria de Deus está presente em 

todos os momentos de nossa vida. É força que nos vivi-
fica. Que possamos acolher, entender e fazer frutificar a 
Palavra de Deus em nosso dia a dia. Cantemos: 

Eu vim para escutar: tua Palavra, tua Palavra, tua 
Palavra de amor. 

Eu quero entender melhor: tua Palavra, tua palavra, 
tua Palavra de amor. 

O mundo ainda vai viver: tua Palavra, tua Palavra, 
tua Palavra de amor. 

Leitora ou leitor 3: Ler Sb 10,15-11,3.

Dirigente: Para conversar 

a) Como o autor relembra a ação da Sabedoria na his-
tória? 

b) Por que o autor recorda a saída do Egito?
c) De onde os justos tiram suas forças para continuar 

fiéis às tradições?

6. Iluminando a vida

Leitora ou leitor 4: Recordar os acontecimentos do 
êxodo reforça a certeza da presença libertadora de Deus 
caminhando com os pequenos e oprimidos. É reavivar 
a certeza de que Deus não abandona o seu povo nos 
momentos de aflição. Fazer memória da ação salvadora 
de Deus em nossa vida fortalece a nossa existência e nos 
desafia a sermos solidárias e solidários com as pessoas 
que sofrem. 

a) De onde nossas comunidades tiram forças para serem 
fiéis ao Deus da Vida no seguimento de Jesus Cristo?

b) Como nós percebemos a ação de Deus em nossa 
realidade pessoal e comunitária? 

c) Como nossa comunidade exerce uma ação profética 
como pequenina em defesa dos pequeninos? 

7. Celebrando a vida
Dirigente: Nesse momento, rezemos por todas as 

pessoas que fazem parte de nossa comunidade. Po-
demos dizer, em voz alta, nomes de pessoas que con-
tribuíram e/ou ainda contribuem para o surgimento, o 
crescimento e o fortalecimento de nossa comunidade. 
Tempo para citar os nomes. 

Dirigente: De mãos dadas, rezemos a oração do Pai-
-nosso, agradecendo pela vida de nossa liderança e de 
todas as pessoas que colaboram para a construção de 
uma sociedade justa, fraterna e solidária com as pessoas 
empobrecidas.

Todas/os: Pai-nosso. 

8. Gesto concreto
Ver quem são as pessoas que vivem realidade de 

opressão em nossa cidade, ou em nossa comunidade, 
e descobrir alguma forma de ajudá-las.  

10. Benção final
Dirigente: O estudo do livro da Sabedoria nos dá 

uma lição clara: O Espírito de Deus não habita onde há 
injustiça. Que o Deus da Paz, amoroso e misericordioso, 
dê-nos a bênção de vivermos a justiça, e que tenhamos 
capacidade de gritar contra a realidade que oprime e 
mata. Que sejamos abençoadas e abençoados em nossa 
vida cotidiana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito 
Santo.

Todas/os: Amém.

Dirigente: Vamos estender nossas mãos para aben-
çoar os alimentos que trouxemos. Que esses alimentos 
fortaleçam a nossa amizade e a nossa missão.

Todas/os: Amém.

Para aprofundar o tema deste encontro, leia as páginas 120-134 
do livro “A Sabedoria é um espírito amigo do ser humano” (Sb 1,6): 
caminho para a justiça e a vida. Entendendo o livro da Sabedoria, 
Paulus, 2018. O material deste encontro e também o livro indi-
cado 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 a dioceses, paróquias, comuni-
dades, colégios e congregações religiosas. Maiores informações 
pelo tel. (11) 5187-1008. E-mail: contato@cbiblicoverbo.com.
br; nossa página: www.cbiblicoverbo.com.br; Facebook: Centro 
Bíblico Verbo.


