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SEGUNDO ENCONTRO

PRESERVAR-SE DO MUNDO
DO MALIGNO
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ANO XXXXII — REMESSA ESPECIAL PARA O MÊS DA BÍBLIA — SETEMBRO DE 2019 — Nº 2VENDA PROIBIDA

TEMA: Preservar-se do mundo do Maligno.
PERSONAGENS: Comunidade.
TEXTO: 1Jo 2,12-17.
PALAVRAS-CHAVE: Escrevo, escrevi, pecados, perdoa-
dos, Maligno, mundo, fazer a vontade de Deus. 
PERSPECTIVA: Criar consciência da realidade de injus-
tiça que há no mundo em que vivemos e empenhar 
nossas forças contra tudo o que destitui e rouba a 
dignidade do ser humano.

Não amem o mundo,  nem o que há no mundo. 
Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele  
(1Jo 2,15).

1. Preparar o ambiente

- Colocar no centro uma Bíblia, uma vela e uma corrente, que 
pode ser feita com jornal.

- Preparar um cartaz com o tema do encontro.

2. Acolhida
Dirigente: Jesus Cristo, Palavra de Deus feito carne humana, 

é o caminho que nos leva ao Pai. Como pessoas cristãs, somos 

chamadas a vivenciar o amor de Deus e dar continuidade à 
missão do Mestre, rejeitando todas as realidades de injustiça 
que desfiguram a vida humana. Que Deus Pai nos dê forças 
para assumirmos a nossa vocação.

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

Dirigente: No encontro anterior, tomamos consciência de 
que Jesus é a Palavra de Deus encarnada, que assume o pro-
jeto da justiça até a entrega da própria vida. Tanto no século I 
como hoje, as realidades de injustiça continuam degradando 
a dignidade humana e eliminando pessoas. Esses desafios nos 
impulsionam para o compromisso de construirmos uma so-
ciedade justa e solidária, conforme o projeto de Deus. Alguém 
tem alguma experiência para contar sobre o gesto concreto 
proposto no encontro anterior? Tempo para a partilha. Encerrar 
com o refrão de um canto preparado pelo grupo.

Dirigente: No encontro de hoje, vamos olhar para a re-
alidade de morte vivida nas grandes cidades do tempo das 
primeiras comunidades cristãs e, ao mesmo tempo, ver a 
realidade que estamos vivendo. O tema do nosso encontro 
de hoje é: Preservar-se do mundo do Maligno!

3. Motivando a conversa
Leitora ou leitor 1: Vamos ouvir a história de Marcela 

Loaiza: “Quando eu tinha 21 anos, um homem se aproximou 
de mim e me entregou um cartão, dizendo que eu tinha um 
grande potencial para me dar bem como bailarina no exterior. 
A princípio não liguei, mas quando minha filha ficou doente 
e precisou ser hospitalizada, eu tive que parar de trabalhar 
para cuidar dela. Resolvi ligar para Pipo, como se apresentara 
o ‘agente’. Ele se mostrou muito compreensivo e me ofereceu 
dinheiro para os gastos hospitalares da minha filha.

Quando minha filha se recuperou, decidi ir, mas a pedido 
de Pipo, não contei a ninguém, só disse à minha mãe que iria 
a Bogotá buscar trabalho para pagar dívidas. Pouco antes de 
subir no avião, ao me entregar a passagem, Pipo me disse que 
eu iria ao Japão. Recebi também dinheiro vivo e um passaporte 
falso. Viajei como Margaretta Troff. Chegando lá, tive que adotar 
um terceiro nome: Kelly, conforme me informou uma mulher 
colombiana, que me recebeu no aeroporto de Tóquio. No dia 
seguinte, a mulher me explicou que meu trabalho era como 
prostituta, para pagar a imensa dívida com ela por causa do 
passaporte, passagem de avião, hospedagem, alimentação, 
transporte e o dinheiro que Pipo me havia adiantado.
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Ao tentar explicar que havia alguma confusão e que cha-
maria a polícia, a mulher respondeu: ‘Pode chamar, mas não 
garantimos que você vai chegar a tempo para o enterro da 
sua filha’. E assim, em meados de 1999, nas mãos da máfia 
Yakuza, começou o meu pesadelo no Japão. Foram 18 meses 
de exploração sexual diária e também de violência física - na 
forma de pancadas que chegaram a me deixar inconsciente. Eu 
cheguei a pensar em suicídio, mas a lembrança da minha filha 
me impediu. Com a ajuda de um cliente, consegui chegar ao 
Consulado, que me ajudou a voltar para a Colômbia”.1

Dirigente: Marcela Loaiza se tornou ativista internacio-
nal contra o tráfico humano, terceiro negócio ilícito mais 
rentável, depois das drogas e das armas. O lucro é cerca 
de 32 bilhões de dólares por ano. Dentre as vítimas, 79% 
são destinadas à prostituição, em seguida ao comércio de 
órgãos e à exploração do trabalho escravo em latifúndios, 
na pecuária, oficinas de costura e na construção civil. Em 
pequenos grupos, vamos conversar sobre o que nós sabemos 
sobre essa realidade e se conhecemos a história de alguém 
que já foi vítima do tráfico humano. Após a conversa, fazer 
um momento de silêncio, pedindo a Deus que nos mostre como 
agir diante dessa realidade.

4. Situando o texto
Leitora ou leitor 2: As comunidades joaninas viviam na 

cidade de Éfeso, com cerca de 250 mil habitantes, dos quais 
2/3 eram constituídos de escravos. A cidade possuía o principal 
porto e era o centro comercial mais importante da Ásia Menor, 
atraindo uma imensa multidão que buscava poder, riqueza 
e prazer. Uma metrópole com grande riqueza, luxo, glória e 
prazeres próprios de um grande centro urbano greco-romano. 
Ao lado de todo o esplendor da cidade, havia muitos males, 
como: ganância, exploração, corrupção, violência, imoralida-
de, fome e miséria. Não amar o mundo é o apelo do autor às 
comunidades do século I e a nós, hoje. 

5. Leitura do texto
Dirigente: Que o Espírito abra a nossa mente e o nosso 

coração para que possamos entender e viver a Palavra de 
Deus. Cantemos:

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 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 3: Ler 1Jo 2,12-17.

Dirigente: Para conversar

a) O que é o Maligno/mundo para o autor da primeira carta 
de João?

b) Por que o amor do Pai não permanece em quem ama o 
mundo?

6. Iluminando a vida
Leitora ou leitor 4: A consciência de nossa missão cristã 

deve nos levar a um compromisso profético no mundo, com 
as suas realidades, para transformá-las. Temos a missão de 
abraçar os desafios, denunciar e resistir às forças contrárias à 
vida. Somos chamadas e chamados a construir uma sociedade 
justa e fraterna. 

1 https://g1.globo.com/mundo/noticia/2019/01/09/escravas-sexuais-
-brasileiras-e-latinas-no-japao-queimaram-os-genitais-de-minha-
-amiga-com-cigarro.ghtml

a) Qual o sentido de mundo para a nossa realidade atual?
b) O que impede o surgimento de profetisas e profetas em 

nossos dias?
c) Que atitudes percebemos em nós e em nossas comunida-
 des que nos afastam do projeto de Deus?

7. Celebrando a vida
Dirigente: Rezemos por todas as pessoas que sofrem. Co-

loquemos no coração de Deus as várias realidades do mundo 
em que vivemos, especialmente a realidade do tráfico humano. 
Neste momento, podemos pegar a corrente que está à nossa 
frente e vamos nos dirigir a Deus conforme o que o Espírito 
suscitar em nosso coração. Tempo para as preces. 

Encerrar esse momento com um cântico, sugestão:

Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir.
Se queres que eu te siga, respondo: eis-me aqui.

Profetas te ouviram e seguiram tua voz,
andaram mundo afora e pregaram sem temor.
Seus passos tu firmaste sustentando seu vigor.
profeta tu me chamas: vê, Senhor, aqui estou.

Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir.
Se queres que eu te siga, respondo: eis-me aqui.

Nos passos do teu filho toda igreja também vai,
seguindo teu chamado de ser santa qual Jesus.
Apóstolos e mártires se deram sem medir.
Apóstolo me chamas: vê, Senhor, estou aqui.

Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir.
Se queres que eu te siga, respondo: eis-me aqui. 

Dirigente: De mãos dadas, vamos reafirmar nosso com-
promisso com a construção do reino de Deus. Rezemos o 
Pai-nosso.

8. Preparar o próximo encontro
Dirigente: Para a próxima reunião, ler 1Jo 4,1-6 e quem 

puder leia as orientações em preparação ao terceiro encontro. 
Se alguém tiver dificuldade em ler, pedir ajuda a uma pessoa 
próxima.
- Distribuir as tarefas, combinar a data e o local da próxima 

reunião.

9. Gesto concreto
Ler mais sobre a realidade do tráfico humano, conhecer 

a história de alguém que já enfrentou esse problema e estar 
atenta/o para ajudar na prevenção. É importante orientar as 
pessoas para que duvidem sempre de propostas de emprego 
fácil e lucrativo. Ter atenção redobrada em caso de propostas 
que incluam viagens nacionais e internacionais. 

10. Bênção final
Dirigente: Colocando a nossa mão direita no ombro da 

pessoa que está ao nosso lado e a mão esquerda no coração, 
invocamos a bênção de Deus sobre nós, nossas famílias e nosso 
mundo. Pedimos ao Deus da vida que nos dê a bênção de as-
sumirmos a sua vontade. Deus Pai e Mãe, rico em misericórdia, 
nos abençoe hoje e sempre. 

Todas/os: Amém!

Para aprofundar o tema deste encontro, leia as páginas 57-70 do 
livro Jesus Cristo veio na carne é de Deus (1Jo 4,2). Entendendo a 
primeira carta de João. Paulus: 2019. O material deste encontro 
e também o livro indicado foram preparados pela equipe do 
Centro Bíblico Verbo.
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TERCEIRO ENCONTRO

DISCERNIR OS SINAIS
DO VERDADEIRO ESPÍRITO
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TEMA: Discernir os sinais do verdadeiro Espírito.
PERSONAGENS: Comunidade.
TEXTO: 1Jo 4,1-6.
PALAVRAS-CHAVE: Espírito, falsos profetas, Anticristo 
e mundo. 
PERSPECTIVA: Reconhecer que Jesus Cristo veio na 
carne é assumir o projeto de Deus, que nos convida 
para continuarmos a mesma missão de Jesus: implan-
tar o reino de Deus.

Quem reconhece que Jesus veio na carne, esse vem da 
parte de Deus. 
E todo aquele que não reconhece a Jesus, não vem de 
Deus. 
Esse é o espírito do Anticristo (1Jo 4,2b-3).

1. Preparar o ambiente

- Colocar no centro uma Bíblia, uma vela e um frasco 
com óleo.

- Preparar um cartaz com o tema do encontro.

2. Acolhida

Dirigente: A primeira carta de João nos ajuda a ver os 
conflitos que havia nas primeiras comunidades cristãs. 
Seguir o projeto de Jesus Cristo exige comprometer-
-se com a justiça e a solidariedade, em contraposição 
às realidades que negam a vida do ser humano. Como 
filhas e filhos de Deus, queremos dar continuidade à 
implantação do seu reino entre nós. 

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

Dirigente: Refletimos e rezamos sobre a necessidade 
de afastar-se do Mundo, ou seja, da realidade do mal. Al-
guém tem alguma experiência para contar sobre o gesto 
concreto proposto no encontro anterior? Tempo para 
a partilha. Encerrar com o refrão de um canto. Sugestão: 

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

Dirigente: Como discernir o que é de Deus e o que 
não é? Nem sempre é fácil, é preciso lucidez e sabedoria 
para discernir a presença do Espírito de Deus em nossa 
vida. Que o Espírito nos ilumine e nos dê clareza para 
reconhecermos o que é de Deus. Em voz alta, vamos ler 
o tema deste encontro: Discernir os sinais do verdadeiro 
Espírito.

3. Motivando a conversa

Leitora ou leitor 1: Numa pequena aldeia de Marrocos, 
um homem contemplava o único poço de toda a região. 
Um garoto aproximou-se:

– O que tem lá dentro? – quis saber.
– Deus.
– Deus está escondido dentre desse poço? 
– Está.
– Quero ver – disse o garoto, desconfiado. 
O velho pegou-o no colo e ajudou-o a debruçar-se na 

borda do poço. Refletido na água, o menino pôde ver o 
seu próprio rosto. 

– Mas esse sou eu – gritou.
– Isso mesmo – disse o homem, tornando a colocar 

delicadamente o menino no chão. 
– Agora você sabe onde Deus está escondido.2 

Dirigente: Deus se faz pessoa em Jesus e a partir dele 
somos chamadas/os a viver o amor ao próximo, que é a 
condição para Deus continuar se encarnando em nosso 
meio. Como acolhemos a presença de Deus em nós e nas 
pessoas com as quais convivemos? Tempo para conversar.

4. Situando o texto

Leitora ou leitor 2: Deus se encarna em Jesus de 
Nazaré e a partir do Jesus Messias encarnado somos 
chamadas/os a viver o amor ao próximo, condição para 
Deus continuar se encarnando em nosso meio. Porém, 
nas comunidades que receberam a primeira carta de 

2 Alexandre Rangel (org.). As mais belas parábolas de todos os tempos. 
v. III. Editora Leitura: Contagem/MG, 2005, p. 190.
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João houve desentendimentos e conflitos por causa 
do grupo chamado de “anticristos”, que negou Jesus 
feito carne e a sua existência humana, espiritualizavam 
o seguimento de Jesus e sua relação com Deus, tendo 
como consequências o desprezo ao mandamento do 
amor ao próximo e a indiferença diante das injustiças e 
violências do mundo em que viviam.

5. Leitura do texto

Dirigente: Vamos acolher a Palavra de Deus e pedir 
ao Espírito que nos livre de prejulgamentos e nos dê 
discernimento para reconhecermos sua ação em nosso 
meio. 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.

Leitora ou leitor 3: Ler 1Jo 4,1-6.

Dirigente: Para conversar

a) Quem são os anticristos?
b) Como reconhecer quem tem o Espírito de Deus?
c) Qual o conflito que há nessas comunidades?

6. Iluminando a vida

Leitora ou leitor 4: Em nossas comunidades, há 
pessoas que creem em Jesus Cristo somente como ser 
espiritual, que nos salva individualmente. Não acreditam 
em Jesus Cristo encarnado na história da humanidade, 
que nos conduz à salvação por meio do encontro com 
o próximo. É preciso aprender a discernir as coisas de 
Deus e as que não são de Deus.

a) Quem são os anticristos hoje?
b) O que precisamos fazer em nossas comunidades para 

permanecermos fiéis ao projeto de Deus?

7. Celebrando a vida

Dirigente: Façamos as nossas orações e os nossos 
pedidos a Deus, por meio de Jesus Cristo, o Verbo encar-
nado. Tempo para as preces. No mundo em que vivemos, 
rodeado de tantos males, pedimos a Deus a graça de 
sermos pessoas comprometidas com o Reino da Vida e 
da justiça. Cantemos: 

Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. 

Onde houver ódio, que eu leve o amor; onde houver 
ofensa, 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 
consolado. Compreender que ser compreendido. Amar 
que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoan-
do que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a 
vida eterna.

Dirigente: Como pessoas cristãs, queremos aderir ao 
projeto de Deus e nos empenharmos na defesa de uma 
sociedade onde reina o amor, a justiça e a solidariedade, 
indo contra o projeto do Mundo do Mal. A recepção do 
óleo em nossas mãos é para confirmar a nossa missão. 
Unção das mãos.

8. Preparar o próximo encontro

Dirigente: Para a próxima reunião, ler 1Jo 3,11-24 
e, quem puder, leia as orientações em preparação ao 
quarto encontro. Se alguém tiver dificuldade em ler, 
pedir ajuda a uma pessoa próxima.

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

9. Gesto concreto

Fazer uma visita a um projeto social de sua cidade, 
paróquia ou comunidade. 

10. Bênção final

Dirigente: “Sabemos que o Filho de Deus veio e 
nos tem dado entendimento para conhecermos o 
Deus verdadeiro” (5,20a). Que Deus nos dê a bênção 
para reconhecermos a sua presença nas pessoas que 
estão ao nosso redor. Deus Pai-Mãe nos abençoe hoje 
e sempre.

Todas/os: Amém.

Para aprofundar o tema deste encontro, leia as páginas 76-90 do 
livro Jesus Cristo veio na carne é de Deus  (1Jo 4,2). Entendendo a 
primeira carta de João. Paulus: 2019. 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) 5187-1008. E-mail: contato@
cbiblicoverbo.com.br. Nossa página: www.cbiblicoverbo.com.
br. Facebook: Centro Bíblico Verbo.


