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QUARTO ENCONTRO

OS CRIMES DOS GOVERNANTES
PROVOCAM CRISE E SOFRIMENTO DO POVO
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ANO XLIII — REMESSA ESPECIAL PARA O MÊS DA BÍBLIA — SETEMBRO DE 2020 — Nº 3VENDA PROIBIDA

TEMA: Os crimes dos governantes provocam crise e 
sofrimento do povo
PERSONAGENS: sacerdote e o povo
TEXTO: Dt 17,14-20
PALAVRAS-CHAVE: rei, Javé, escolhido, irmãos, Egito, 
temor de Javé
PERSPECTIVA: compreender que o poder cristão, em 
qualquer instância, destina-se ao serviço e à promoção 
da vida

O rei não deverá multiplicar cavalos, nem fazer que o 
povo volte ao Egito para multiplicar a cavalaria, pois 
Javé disse a vocês:  “Nunca mais voltem por esse cami-
nho” (17,16)

1. Preparar o ambiente

Colocar no centro uma Bíblia, uma vela acesa, flores, 
uma bacia, uma jarra com água e uma toalha. Preparar 
um cartaz com o tema do encontro. 

2. Acolhida

Dirigente: Mais uma vez, estamos reunidas e reuni-
dos para celebrar o amor de Deus presente em nossa 
vida. Inspiradas e inspirados em sua Palavra, queremos 
compreender o exercício do poder de nossos governan-

tes e de todos nós. Iniciemos nosso encontro fazendo 
memória da presença da Trindade entre nós.

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

Sugestão de canto: 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 ao Criador. Justiça 
e paz hão de reinar. E viva o amor!
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.

Dirigente: Neste ano, estamos refletindo sobre algu-
mas passagens do livro do Deuteronômio. Acreditamos 
que o mesmo Deus do êxodo, sensível ao sofrimento do 
povo, continua ouvindo nossos clamores. No encontro 
anterior, refletimos sobre a celebração da Páscoa, suas 
origens e suas transformações ao longo da história. 
Como foi a vivência do gesto concreto proposto em 
nossa reunião anterior? Tempo para partilhar.

Dirigente: Vamos ler em voz alta o tema do encon-
tro de hoje: Os crimes dos governantes provocam crise e 
sofrimento do povo.

3. Motivando a conversa

Leitora ou leitor 1: O texto bíblico nos ensina que 
o exercício do poder deve estar a serviço do direito e 
da justiça. No entanto, vemos o contrário; a pobreza 
aumenta dia após dia, as filas do INSS e dos postos de 
saúde são imensas, a corrupção dos governantes e dos 
poderosos é sem limites. O jornal publica: “Congresso 
quer tirar dinheiro da saúde e da infraestrutura para inflar 
fundo eleitoral: a comissão do Congresso responsável 
pelo orçamento aprovou nesta quarta-feira (04/12/2019) 
o relatório preliminar que aumenta para R$ 3,8 bilhões 
o fundo eleitoral em 2020”.1

1 Disponível em: <www.folha.uol.com.br/poder>. Acesso em: 
04/12/2019.
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Dirigente: Acompanhamos com apreensão e preo-
cupação as notícias sobre a situação socioeconômica e 
política em nosso país e no mundo todo. Vivemos um 
momento de crise mundial, com problemas cruciais, 
como a destruição do meio ambiente em favor do agro-
negócio e das mineradoras, a perseguição às minorias, a 
questão dos refugiados, o tráfico humano, a violência, o 
abuso de crianças e o feminicídio. Como pessoas cristãs, 
o que podemos fazer diante dessas e de tantas outras 
questões?

4. Situando o texto

Leitora ou leitor 2: O povo de Israel também en-
frentou graves crises no decorrer de sua história. Um 
dos momentos mais difíceis foi o exílio da Babilônia. A 
política militarista e expansionista do rei Sedecias, de 
seus profetas e sacerdotes, provocou o desastre nacional 
em Judá: a invasão da Babilônia, a destruição de Jerusa-
lém e o exílio. Em meio ao sofrimento e ao desespero, 
os sobreviventes da cidade de Jerusalém apontaram 
os abusos e os crimes dos governantes: “Pelos pecados 
dos profetas e pelos crimes dos sacerdotes é que der-
ramaram sangue inocente dentro da cidade” (Lm 4,13). 
E reafirmaram a lei sobre o rei e seus governantes: eles 
devem estar a serviço de Javé e do seu povo.

5. Leitura do texto

Dirigente: Vamos acolher a Palavra de Deus e pedir ao 
Deus da vida e da libertação que ilumine nossas mentes 
e nos inspire ações conforme a sua vontade. Sugestão de 
canto: Que arda como brasa, tua Palavra nos renove, esta 
chama que a boca proclama (cf. Is 6).

Leitora ou leitor 3: Ler Dt 17,14-20.

Dirigente: Para conversar
a) Quais são as exigências que o texto propõe para o rei?
b) Quais são os limites do poder do rei? 

6. Iluminando a vida

Leitora ou leitor 4: É importante ter presente o pro-
jeto de Deus para confrontarmos o uso do nosso poder. 
A legislação do Deuteronômio adverte contra a tentação 
da ganância e o abuso do poder. Para as pessoas cristãs, 
o modelo de autoridade e de poder é o de Jesus de 
Nazaré, que se fez Servo.

a) Como usamos nosso poder em nossa ação comuni-
tária e social?

b) Em que sentido nós e nossas comunidades enfrenta-
mos o autoritarismo e o abuso de poder?

c) O que estamos fazendo diante das notícias de abuso 
de poder de nossas autoridades políticas e religiosas?

7. Celebrando a vida

Dirigente: Neste momento, vamos dizer, em uma pa-
lavra, o que é mais importante num líder ou governante. 
Tempo para falar. Tendo expressado nossos sonhos e 

desejos de uma liderança justa, vamos fazer a nossa pu-
rificação. Cada um poderá chegar ao centro, mergulhar 
as mãos e lavar uma parte do corpo pedindo a Deus a 
capacidade de exercer o poder conforme o desejo dele. 
Encerrar esse momento com a oração pela paz:

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 
perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se 
vive para a vida eterna.
Dirigente: De mãos dadas e purificados de nossas 

ambições de poder e autoritarismo, rezemos pedindo 
por nós e por nossos governantes: Pai nosso...

8. Preparar o próximo encontro

Dirigente: Para a próxima reunião, ler Dt 13,7-12, e 
quem puder leia as orientações para a preparação do 
quinto encontro. Se tiver alguma dificuldade em ler, 
peça ajuda a uma pessoa próxima. Trazer um prato ou 
bebida para o lanche comunitário.

9. Gesto concreto

Estar atento sobre a maneira como usamos o poder 
em nossa família, comunidade e em nossa vida pro-
fissional. Ouvir, com mais atenção, as notícias sobre a 
maneira como nossas lideranças políticas e religiosas 
usam o poder.

10. Bênção final

Dirigente: Peçamos que o Deus da Vida nos abençoe, 
dando-nos a atitude de servos chamados para o serviço 
da justiça e da misericórdia.

Todas(os): Amém.

Para aprofundar o tema deste encontro, leia as páginas 
104-109 do livro A Lei a favor da vida? – Entendendo o livro 
do Deuteronômio. 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.

BibliaGente3(20).indd   2 07/04/2020   13:07:22



PÁG. 3

QUINTO ENCONTRO

É POSSÍVEL ACREDITAR EM UM DEUS
CIUMENTO E VINGATIVO?
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TEMA: É possível acreditar em um Deus ciumento e 
vingativo?
PERSONAGENS: legislador e o povo
TEXTO: Dt 13,7-12
PALAVRAS-CHAVE: irmão, outros deuses, apedrejar, 
matar, temeroso
PERSPECTIVA: criar consciência de que a imagem 
de um Deus que manda excluir e matar pessoas de 
outras crenças não está de acordo com o projeto de 
Deus, que quer que todas as pessoas tenham vida em 
abundância

Que seu olho não tenha piedade dele – do irmão(ã) –,
 não use de compaixão nem acoberte o erro dele (13,9b)

1. Preparar o ambiente

Colocar no centro uma Bíblia, uma vela acesa e 
símbolos de outras religiões. Preparar um cartaz com 
o tema do encontro.

2. Acolhida

Dirigente: Iniciemos nosso encontro pedindo que 
a Trindade Santa nos ajude a sermos livres e capazes 
de acolher pessoas de diferentes credos e religiões. 

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

Sugestão de canto: O Espírito do Senhor repousa 
sobre mim, o Espírito do Senhor me escolheu, 
me enviou.

Para dilatar o seu reino entre as nações, para anunciar 
a Boa-nova a seus pobres. Para proclamar a alegria 
e a paz: exulto de alegria em Deus, meu Salvador.

Para dilatar o seu reino entre as nações, consolar os 
corações esmagados pela dor. Para proclamar sua 
graça e salvação e acolher quem sofre e chora, sem 
apoio, sem consolo.

Dirigente: A certeza do povo de que Deus o tirou 
da escravidão para uma vida livre está presente em 
algumas tradições preservadas no livro do Deute-
ronômio. No encontro anterior, rezamos sobre o 
papel da autoridade do rei, que não deve ceder à 
tentação de abuso do poder nem da riqueza. Eis o 
tema do encontro de hoje: É possível acreditar em 
um Deus ciumento e vingativo?

Dirigente: Alguém gostaria de contar como foi 
a vivência do gesto concreto proposto no encontro 
anterior? Tempo para a partilha. Encerrar com o refrão 
de um canto sugerido pelo grupo.

3. Motivando a conversa

Leitora ou leitor 1: Intolerância, condenação e 
perseguição contra outras religiões e divindades são 
comuns em nossa sociedade. Basta recordar notícias 
como “Sínodo da Amazônia: ultraconservadores 
roubam estátua indígena de igreja e jogam no rio 
Tibre em Roma. A imagem era uma réplica da que foi 
usada em procissão e orações no Vaticano, durante o 
Sínodo dos Bispos sobre a região amazônica. Vaticano 
afirma que se tratava somente de uma representação 
da ‘sacralidade da vida’. Grupos ultraconservadores 
chamaram de ícone ‘pagão’”.2

Leitora ou leitor 2: Na abertura do Sínodo da 
Amazônia, em 7 de outubro de 2019, o papa Francisco 
afirmou que a sociedade moderna não deve tentar 
impor suas regras aos povos indígenas, mas respeitar 
sua cultura e permitir que planejem o próprio futuro. 
Ele pediu que se controlem os impulsos “de domesti-
car os povos originais”.3

Dirigente: Com frequência ouvimos notícias de 
ataques contra diferentes igrejas e movimentos reli-
giosos. Em nome de uma fé pura, destroem-se sím-
bolos religiosos de diferentes igrejas. Vamos relembrar 
alguns desses fatos? Se Deus é Amor e se manifesta no 

2 Disponível em: <https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/10/22>.
3 Disponível em: <https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/10/07>.
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amor, como entender esse desrespeito para com outras 
religiões? Isso é vontade de Deus?

4. Situando o texto

Leitora ou leitor 2: Nossa compreensão tradicio-
nal do Antigo Testamento é marcada pelo monote-
ísmo, que apresenta Javé como o Deus único de Is-
rael. No entanto, nas últimas décadas, a arqueologia 
e as pesquisas literárias têm revelado a existência 
de um panteão de divindades e Javé como uma 
delas, ao lado de El (deus supremo), Baal (senhor do 
solo e deus da chuva) e Aserá (deusa da fecundida-
de). Com a chegada da monarquia em Israel, Javé, 
Deus do exército, pouco a pouco ganhou espaço 
oficial e passou a ser cultuado como Deus nacional 
do Estado, eliminando os outros deuses. Na história 
de Judá, o rei Ezequias e o rei Josias impuseram o 
templo de Jerusalém como centro religioso único 
em nome do Javé oficial, para a centralização do 
culto no local, e perseguiram as manifestações 
religiosas de qualquer outra divindade. 

5. Leitura do texto

Dirigente: Vamos ouvir a Palavra de Deus e pedir 
que ele nos ajude a entender qual é o seu projeto. 
Canto: Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e 
tudo mais vos será acrescentado, aleluia, aleluia!

Leitora ou leitor 3: Ler Dt 13, 7-12.

Dirigente: Para conversar

a) Qual é o rosto de Deus que transparece no texto?
b) Como devem ser tratadas as pessoas que servem 

outros deuses?
c) Qual é o interesse do redator do texto em legitimar 

a imagem de um deus violento?

6. Iluminando a vida

Leitora ou leitor 4: A fidelidade ao Deus Liberta- 
dor supõe respeito à diversidade étnica, religiosa e de 
gênero. A não aceitação das diferenças e a intolerância 
provocam violência e morte. A imagem de um deus 
que legitima o medo, a violência, a opressão, a morte 
do próximo, o assassinato do inocente é contrária 
a uma experiência libertadora de Deus, sensível às 
injustiças, que vê e escuta as pessoas oprimidas e 
levanta-se para libertá-las, manifestadas em Jesus de 
Nazaré (Ex 3,7-8).

a) Como nos relacionamos com pessoas de diferentes 
religiões? 

b) Quais são as divindades que somos seduzidas(os) 
a servir hoje?

c) Qual é a imagem de Deus que sustenta a nossa vida 
e missão? 

7. Celebrando a vida

Dirigente: Neste momento, vamos pensar nas 
pessoas que professam outra religião e estão procu-
rando, à sua maneira, viver uma vida justa e solidária. 
Pensemos também em nossas amigas e amigos que 
não têm religião e dizem não acreditar em Deus, mas 
têm profundo senso humanitário. Olhando para os 
símbolos de outras religiões que estão à nossa frente, 
queremos estender nossas mãos a todas as pessoas 
que estão apostando sua vida em outros caminhos. 
Que Deus nos dê sensibilidade e capacidade para 
respeitar o sagrado presente na vida de outros povos 
e culturas. Juntos e juntas, rezemos o Pai-nosso.

8. Gesto concreto

Partilhar os alimentos.

9. Bênção final

Dirigente: Vamos estender nossas mãos para fora 
desse espaço e pedir a Deus, que quer a vida de todas 
as pessoas, independentemente de sua condição so-
cial, de sua religião ou de seu gênero, que ele derrame 
sobre todas as pessoas a sua bênção.

Todas(os): Amém.

Para aprofundar o tema deste encontro, leia as páginas 
125-130 do livro A Lei a favor da vida? – Entendendo o livro 
do Deuteronômio. 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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