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SEGUNDO ENCONTRO

VIDA DIGNA É DIREITO
DE TODAS AS PESSOAS
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ANO XLIII — REMESSA ESPECIAL PARA O MÊS DA BÍBLIA — SETEMBRO DE 2020 — Nº 2VENDA PROIBIDA

TEMA: Vida digna é direito de todas as pessoas
PERSONAGENS: donos de terra e os pobres: migrantes, 
órfãos e viúvas
TEXTO: Dt 24,10-22
PALAVRAS-CHAVE: necessitado, direito, penhor, manto, 
migrante, órfão, viúva
PERSPECTIVA: exercer a prática da solidariedade, da 
justiça e do direito, tendo como fonte de inspiração a 
certeza de que o Deus do êxodo é o Deus do caminho, 
da compaixão e da solidariedade

Não explore o assalariado necessitado e pobre, seja ele 
um de seus irmãos, seja um migrante que vive em sua 
terra, nas portas de sua cidade (24,14)

1. Preparar o ambiente
Colocar no centro uma Bíblia, uma vela acesa e, com 

papel ou jornal, fazer um caminho. Preparar um cartaz com 
o tema do encontro 

2. Acolhida
Dirigente: Somos enviadas e enviados para continuar 

a missão de Jesus: anunciar e concretizar o Reino de Deus. 

Peçamos as luzes do Espírito de Deus para nos iluminar e 
fortalecer o nosso compromisso missionário. Estamos aqui 
reunidas e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito 
Santo. Amém.

Sugestão de canto: Deus chama a gente pra um momento 
novo, de caminhar junto com seu povo! É hora de transfor-
mar 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 ne-
cessário unir o cordão!

Dirigente: No encontro anterior, refletimos sobre a 
experiência mais importante do povo de Israel: a certeza 
de que Deus o tirou do Egito, da casa da escravidão. Acre-
ditamos que o Deus do êxodo quer vida digna para todas 
as pessoas. Essa memória deve nos comprometer com a 
implantação de uma sociedade justa e solidária. Nosso 
gesto concreto era conhecer e ajudar as pastorais sociais de 
nossa comunidade. Alguém tem alguma experiência para 
contar? Tempo para a partilha. Encerrar com o refrão de um 
canto. Sugestão: Quem disse que não somos nada, que não 
temos nada para oferecer? Repare nossas mãos abertas, 
trazendo as ofertas do nosso viver (bis).

Dirigente: O tema do nosso encontro hoje é: Vida digna 
é direito de todas as pessoas (repetir em voz alta). 

3. Motivando a conversa
Leitora ou leitor 1: Lemos no jornal Folha de São Paulo a 

respeito da situação de Jadilson Morais da Silva, 25: “o jantar 
na minha casa hoje serão quatro ovos que restaram, que 
serão repartidos entre cinco pessoas. O que mata a fome 
do meu filho é a creche. Aqui em casa não tem nada para 
dar para ele. Passo fome, às vezes, sim. Fico o dia todo sem 
comer nada. Comemos porque meu irmão às vezes ganha 
uma cesta na igreja, algum vizinho ajuda, a gente recebe 
uma caixinha de leite”, diz ele.

A única renda da casa, hoje, é a pensão que a mãe de 
Jadilson recebe, de 1.500 reais. O problema é que 300 reais 
estão comprometidos com as prestações de um emprésti-
mo contraído para pagar o enterro do marido. Outros 650 
vão para o aluguel, que aumentou recentemente. As outras 
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contas passam de 100. Jadilson já trabalhou em metalúrgi-
ca, lava-rápido e transportadora, mas ficou desempregado. 
Na última segunda-feira, 15, conseguiu um emprego numa 
loja de pipas, em que espera ganhar cerca de 800 reais por 
mês, se sua produção for boa.

“A gente tinha novecentos reais em conta atrasada, e 
iam cortar nossa luz. Mas o pessoal do emprego do meu 
irmão fez uma vaquinha para pagar”, conta. “O que salvou 
essa semana foi a comprinha que uns jornalistas fizeram 
para ajudar, pagaram até a fralda do meu filho.”1

Dirigente: Vamos fazer um momento de silêncio e 
pensar na realidade de Jadilson e de tantas outras famílias 
pobres que estão privadas de seus direitos fundamentais. 
Em meio à realidade de sofrimento, Jadilson e sua família 
experimentam a solidariedade de vizinhos e pessoas ami-
gas. Como nós experimentamos a solidariedade das pes-
soas que estão ao nosso redor? Como a nossa comunidade 
exerce a prática da solidariedade?

4. Situando o texto
Leitora ou leitor 2: O povo de Israel surgiu por volta de 

1200 a.C., como sociedade tribal, tendo governo descen-
tralizado e economia baseada na partilha e na igualdade. 
Algumas leis sociais foram elaboradas para manter o espí-
rito de apoio mútuo e a solidariedade, sistema que durou 
por cerca de duzentos anos. Aos poucos, foi estabelecida 
a monarquia em Israel, cujo poder era centralizado nas 
mãos de um rei e de seus assessores, o que provocou a 
injustiça social. A maioria da população camponesa sofria, 
explorada pela elite governante. Diante dessa realidade, o 
movimento profético popular retomou e fortaleceu as leis 
sociais a favor dos pobres. Com a queda de Samaria (722 
a.C.), muitos israelitas de Israel Norte fugiram para Judá, 
ao sul, levando consigo tradições como as leis sociais, que 
depois foram utilizadas pelos escribas do rei Ezequias, no 
sul (716-701 a.C.), para solucionar e amenizar a crise provo-
cada pela chegada do grande contingente de refugiados.

5. Leitura do texto 
Dirigente: Vamos abrir o nosso coração e a nossa mente 

para acolher a Palavra de Deus. Que essa Palavra entre em 
nossos corações e produza frutos de vida e justiça. Canto: 
Senhor, que a tua Palavra transforme a nossa vida, que-
remos caminhar com retidão na tua luz. No Senhor está 
toda graça e salvação. Nele encontramos o amor e o perdão!

Leitora ou leitor 3: Ler Dt 24,10-13.
Leitora ou leitor 4: Ler Dt 24,14-15.
Leitora ou leitor 5: Ler Dt 24,17-18.
Leitora ou leitor 6: Ler Dt 24,19-21.
Todos(as): Ler Dt 24,22.
Dirigente: Para conversar

a) Como deve ser tratada a pessoa que fez um emprés-
timo ou penhorou seus bens?

b) Por que o texto recomenda não voltar atrás para reco-
lher a respiga das colheitas? (Respiga é todo produto 
que resta no campo após a colheita.)

c) Quais são as leis sociais que encontramos no texto?

1 Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/07>. 
Acesso em: 20/07/2019.

6. Iluminando a vida
Leitora ou leitor 7: “Lembre-se: você foi servo no Egito e 

daí Javé, o seu Deus, o resgatou. É por isso que eu o mando 
agir desse modo” (24,18). Fazer memória da ação libertadora 
de Deus em nossa vida pessoal e comunitária nos ajuda a 
sermos solidárias e solidários com as pessoas que sofrem. 
Deus nos chama e nos envia para construirmos uma socie-
dade na qual as pessoas tenham seus direitos garantidos.

a) Quem são, hoje, o órfão, a viúva e o estrangeiro, e o 
que fazemos para que essas pessoas tenham condi-
ções dignas de vida?

b) Como o nosso agir colabora para a construção de uma 
sociedade justa?

7. Celebrando a vida
Dirigente: Vendo o caminho que temos à nossa frente, 

vamos dizer em voz alta: quais são os motivos que temos 
para celebrar em nossa caminhada pessoal e comunitária? 
Após a enumeração dos motivos, cantar o refrão de um canto 
de louvor. Louvado seja Deus por todas as ações que reali-
zamos a serviço do direito e da justiça. Agora, vamos dizer 
quais são os passos que ainda precisamos dar para que 
o Reino de Deus concretize-se entre nós. Após as preces, 
vamos rezar o Pai-nosso de mãos dadas.

8. Preparar o próximo encontro
Dirigente: Para a próxima reunião, ler Dt 16,1-8; quem 

puder leia as orientações para a preparação do terceiro 
encontro. Se tiver alguma dificuldade em ler, peça ajuda a 
uma pessoa próxima.

Cada participante deverá trazer uma imagem de uma 
santa ou santo de sua devoção.

9. Gesto concreto
O grupo poderá fazer uma visita às famílias pobres de sua 

comunidade ou do bairro, ouvir suas histórias e ver como é 
possível ajudar. Onde tiver, ajudar o grupo dos Vicentinos 
na arrecadação de alimentos.

10. Bênção final
Dirigente: Que o Deus da vida nos abençoe e nos ilu-

mine em nossa caminhada.
Todas(os): Amém!

Para aprofundar o tema deste encontro, leia as páginas 66-70 
do livro A Lei a favor da vida? – Entendendo o livro do Deute-
ronômio. São Paulo: Paulus, 2020. 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 exe-
gética, comunitária, ecumênica e popular da Bíblia. O Centro 
Bíblico oferece cursos regulares de formação bíblica em dife-
rentes modalidades e presta assessoria a dioceses, paróquias, 
comunidades, colégios e congregações religiosas. Maiores 
informações pelo tel. (11) 5187-1008. E-mail: contato@cbibli-
coverbo.com.br; site: www.cbiblicoverbo.com.br; Facebook: 
Centro Bíblico Verbo.
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TERCEIRO ENCONTRO

A CENTRALIZAÇÃO DAS FESTAS
COMUNITÁRIAS É OPRESSORA
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TEMA: A centralização das festas comunitárias é 
opressora
PERSONAGENS: sacerdote e o povo
TEXTO: Dt 16,1-8
PALAVRAS-CHAVE: Páscoa, Javé, pão fermentado, 
sacrificar, lugar escolhido
PERSPECTIVA: compreender que os projetos de cen-
tralização sociorreligiosa impedem a manifestação da 
vida e afastam a presença de Deus

Você não poderá sacrificar a Páscoa em nenhuma das 
cidades  que Javé, o seu Deus, lhe dará, mas somente no 
lugar que Javé,  o seu Deus, tiver escolhido para fazer que 
aí habite o seu nome (16,5-6)

1. Preparar o ambiente
Colocar no centro uma Bíblia, uma vela acesa, e arru-

mar espaço para as imagens, que deverão ser trazidas 
pelos participantes. Preparar um cartaz com o tema do 
encontro.

2. Acolhida
Dirigente: O livro do Deuteronômio, escrito ao longo 

de cerca de quatrocentos anos, preserva a memória 
da presença libertadora de Deus. “Javé, ele tirou o seu 
povo do Egito.” No primeiro encontro, recordamos a 
experiência fundante de Israel: o êxodo. No segundo 
encontro, destacamos algumas leis de proteção aos 
pobres e oprimidos. No encontro de hoje, refletiremos 
sobre a Páscoa, em suas origens e no decorrer da história 
do povo. Iniciemos a nossa reunião pedindo a Deus que 
nos ilumine nessa caminhada. 

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

Dirigente: O Deus do êxodo, revelado em Jesus 
Cristo, continua nos oferecendo vida plena e nos 
convocando para ajudarmos nossas irmãs e irmãos a 
experimentar uma vida livre. Como foi a realização do 
gesto concreto proposto no encontro anterior? Tempo 
para a partilha. Encerrar com o refrão de um canto pro-
posto pelo grupo.

Dirigente: O tema do nosso encontro hoje é: A cen-
tralização das festas comunitárias é opressora (repetir 
com todo o grupo). É importante que cada comunidade 
tenha seus momentos de festa comunitária para forta-
lecer sua identidade e o seu projeto de solidariedade 
com os empobrecidos. 

3. Motivando a conversa
Leitora ou leitor 1: Quase 30% da renda do Brasil 

está nas mãos de apenas 1% dos habitantes, a segunda 
maior concentração do mundo. Hoje, cinco bilionários 
brasileiros têm patrimônio equivalente ao da metade 
mais pobre da população do país. Ao mesmo tempo, a 
extrema pobreza sobe e o Brasil já soma 13,5 milhões 
de miseráveis que sobrevivem com 145 reais mensais. 
Atualmente existem 815 milhões de pessoas subnutridas 
no mundo, o que significa que uma em cada seis pessoas 
não tem alimentação suficiente para ser saudável e man-
ter uma vida ativa. E a cada seis segundos uma criança 
morre por causa da fome ou de doenças relacionadas.  

Dirigente: Diante da realidade de concentração da 
riqueza e do empobrecimento do Brasil e do mundo, 
podemos nos perguntar: como a nossa comunidade, 
em seu projeto missionário, responde às necessidades 
da realidade atual? Como as nossas celebrações, prá-
ticas de piedade e ações sociais estão voltadas para a 
realidade do povo? 

4. Situando o texto
Leitora ou leitor 2: Originalmente, a Páscoa era 

uma festa de pastores, celebrada na primavera para 
pedir proteção e cuidado para a família e o rebanho. 
Mais tarde, foi associada à história do êxodo, a festa da 
libertação; era festejada nas casas dos camponeses e 
presidida pelos anciões para celebrar a vida e agradecer 
à divindade protetora e libertadora (cf. Ex 12,21-23). As 
ovelhas sacrificadas eram partilhadas com os vizinhos 
para fortalecer a solidariedade e a união. Mais tarde, no 
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tempo de Josias (620 a.C.), a Páscoa foi apropriada e le-
gitimada como festa do Estado e passou a ser celebrada 
unicamente no templo de Jerusalém, centro arrecadador 
de todas as ofertas (2Rs 23,21-23); era a centralização 
da religião no templo a serviço da riqueza e do poder 
do Estado. Nesse contexto, surgiu Dt 16,1-8, bem como 
outras leis de centralização.

5. Leitura do texto
Dirigente: Vamos pedir ao Espírito de Deus que nos 

dê discernimento para vivenciarmos uma religião a 
serviço da vida. Cantemos:

É por causa do meu povo machucado que acredito 
em religião libertadora. É por causa de Jesus ressus-
citado 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.

Leitora ou leitor 3: Ler Dt 16,1-8.

Dirigente: Para conversar

a) Quais são os elementos que apontam para a centra-
lização da Páscoa?

b) Quais são as exigências para a celebração da Páscoa?
c) Por que usar o nome de Javé para estabelecer um 

único lugar para celebrar a Páscoa?

6. Iluminando a vida
Leitora ou leitor 4: Todo ano nós celebramos a Pás-

coa para tornar vivo o projeto de Deus realizado em Jesus 
Cristo: a libertação plena do ser humano. E hoje esse 
projeto está em nossas mãos. Com Jesus, continuamos a 
missão de Deus: implantar o seu reino – uma sociedade 
em que a riqueza e o poder sejam partilhados.
a) O que aprendemos ao recordar a história da celebra-

ção da Páscoa, que começou como festa da partilha, 
solidariedade e libertação, e terminou como festa 
centralizada no templo?

b) Como são as nossas celebrações: ritualistas? Aliena-
das? Comprometidas?

c) Percebemos hoje práticas de centralização a serviço 
do poder e do lucro? Como resistir e profetizar contra 
elas? 

7. Celebrando a vida
Dirigente: Nesse momento, vamos invocar todas as 

santas e os santos de Deus, pessoas que lutaram para 

implantar os valores do Reino de Deus entre nós. Que 
essas nossas irmãs e nossos irmãos na fé ajudem-nos 
em nossa caminhada. Cada pessoa poderá fazer, em voz 
alta, a sua prece.

Dirigente: Cantemos o Salmo 23 reforçando a nossa 
fé e a nossa confiança em nosso Pastor, pedindo-lhe a 
graça de sermos pastoras e pastores uns dos outros: Tu és 
Senhor, o meu Pastor, por isso nada em minha vida faltará. 
Após o cântico, rezar o Pai-nosso.

8. Preparar o próximo encontro

Dirigente: Para a próxima reunião, ler Dt 17,14-20, 
e quem puder leia as orientações para a preparação do 
quarto encontro. Se tiver alguma dificuldade em ler, peça 
ajuda a uma pessoa próxima.

9. Gesto concreto

Ver a possibilidade de fazer uma reflexão da Palavra 
ou um momento de oração com nossas vizinhas e 
vizinhos.

10. Bênção final

Dirigente: Vamos colocar nossas mãos no ombro 
da pessoa que está ao nosso lado e invocar a bênção 
de Deus sobre ela e sua família. Que o Deus da vida, do 
amor e da libertação derrame sobre nós e nossas famílias 
a sua bênção.

Todas(os): Amém.

Para aprofundar o tema deste encontro, leia as páginas 84-89 
do livro A Lei a favor da vida? – Entendendo o livro do Deute-
ronômio. São Paulo: Paulus, 2020. 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 exe-
gética, comunitária, ecumênica e popular da Bíblia. O Centro 
Bíblico oferece cursos regulares de formação bíblica em dife-
rentes modalidades e presta assessoria a dioceses, paróquias, 
comunidades, colégios e congregações religiosas. Maiores 
informações pelo tel. (11) 5187-1008. E-mail: contato@cbibli-
coverbo.com.br; site: www.cbiblicoverbo.com.br; Facebook: 
Centro Bíblico Verbo.
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