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QUARTO ENCONTRO

O VIVER EM CRISTO  
NOS TORNA LIVRES
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ANO XLIV — REMESSA ESPECIAL PARA O MÊS DA BÍBLIA — SETEMBRO DE 2021 — Nº 3VENDA PROIBIDA

TEMA: O viver em Cristo nos torna livres.
PERSONAGENS: Paulo e os irmãos gálatas.
TEXTO: Gl 5,1-12
PALAVRAS-CHAVE: liberdade, escravidão, circuncisão, Lei, 
Espírito, fé, cruz.
PERSPECTIVA: Rever a vida cristã e compreender que o 
ritualismo e a estrita observância da Lei nos afastam do se-
guimento de Jesus Cristo e do projeto do Reino de Deus.

Em Cristo Jesus, nem a circuncisão nem a incircuncisão têm 
valor algum, e sim a fé que age através do amor (Gl 5,6).

1. Preparar o ambiente
- Colocar no centro uma Bíblia, vela acesa, vaso de flor, uma 

cartolina ou papel kraft. 
- Preparar um cartaz com o tema do encontro.

2. Acolhida

Dirigente: Iniciemos nosso encontro pedindo que 
Jesus Cristo nos ajude a compreender o que significa viver 
“uma fé que age no amor”. Em nome do Pai, do Filho, do 
Espírito Santo.

Todas(os): Amém.

23/03/2021 quarto encontro.jpg

https://drive.google.com/file/d/1Wv-XY3C3mOQlkdhyPcLa_kL-uBGyNljQ/view 1/1

Dirigente: A oração a partir da carta de Paulo às comu-
nidades da Galácia nos tem ajudado a compreender que 
o projeto cristão exige compromisso amoroso com a vida 
das pessoas que estão ao nosso redor. A pessoa cristã é 
chamada a viver e conduzir a sua vida no amor e na liber-
dade. Na reunião anterior, tivemos como gesto concreto 
refazer nossas relações. Alguém tem alguma experiência 
para comunicar? 

Tempo para a partilha. Encerrar este momento com o refrão 
de um canto apropriado.

Dirigente: Viver em Cristo é deixar que o Espírito nos 
conduza, tendo como princípio fundamental o amor e a 
liberdade. Vamos ler, em voz alta, o tema de hoje: O viver 
em Cristo nos torna livres.

3. Motivando a conversa

Leitora ou leitor 1: O evangelho de Marcos apresen-
ta uma narrativa que nos ajudará a compreender o que 
significa viver segundo a Lei. Ouçamos o texto: “Quando 
Jesus estava saindo para seguir caminho, alguém correu, 
ajoelhou-se diante dele e perguntou: ‘Bom mestre, o que 
devo fazer para ter em herança a vida eterna?’ Jesus lhe 
respondeu: ‘Por que você me chama de bom? Ninguém 
é bom, a não ser só um: Deus. Você conhece os manda-
mentos: não mate, não cometa adultério, não roube, não 
levante falso testemunho, não engane a ninguém, honre 
seu pai e sua mãe’. Ele então lhe disse: ‘Mestre, eu tenho 
observado todas essas coisas desde a minha juventude’. E 
Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: ‘Só uma coisa 
lhe falta: vá, venda tudo o que você tem e dê aos pobres, 
e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e me siga’. 
Mas ele, espantado com essas palavras, foi embora triste, 
porque tinha muitos bens” (Mc 10,17-22). 

Dirigente: O homem da história não é uma pessoa ruim, 
ele se esforça para seguir tudo o que a Lei prescreve. O pro-
blema é que ele está fechado em seu próprio eu, baseando-
-se na observância da Lei e em sua autossuficiência. Ele não 
se abre ao Espírito, princípio ativo da força libertadora de 
Deus, que supera as barreiras étnicas e sociais. Como nós 
nos sentimos em nossa vivência cristã? Nós somos capazes 
de abrir espaço para o Espírito de Deus agir em nós ou 

Nº 3 - BibliaGente - 2021.indd   1Nº 3 - BibliaGente - 2021.indd   1 17/05/2021   15:4817/05/2021   15:48



PÁG. 2

nos apegamos demasiadamente às regras e normas e às 
comodidades de nossa situação? 

Após uma breve conversa, encerrar este momento can-
tando. 

Sugestão: Os cristãos tinham tudo em comum, dividiam 
seus bens com alegria. Deus espera que os dons de cada 
um se repartam com o amor no dia a dia.

4. Situando o texto
Leitora ou leitor 2: No Antigo Testamento, o Espírito 

(vento) é o poder libertador de Deus, associado à criação, 
à profecia, à sabedoria e à vida. No pensamento paulino, 
quem caminha na fé e no amor de Jesus Cristo crucificado 
é acompanhado pela força criadora, profética, sapiencial e 
libertadora do Espírito para viver na liberdade, na justiça e 
no amor, conforme Jesus viveu (Gl 5,1-12). Ao aceitar a fé 
em Jesus Cristo, os gálatas receberam o Espírito de Deus, 
formando comunidades pautadas pelo amor e pela liberda-
de em meio à escravidão do Império Romano. Foi por isso 
que Paulo ficou indignado com a crise das comunidades 
gálatas, nas quais alguns membros estavam caindo em ou-
tra escravidão: o jugo da Lei. Eles estavam assumindo uma 
prática legalista, cuja marca é o fechamento da pessoa em 
si mesma, tornando-se insensível à realidade. Paulo discute 
e reitera em Gl 5,1-12 que a vida cristã deve ser movida 
pelo Espírito de Jesus Cristo crucificado para caminhar na 
liberdade, na igualdade e na fraternidade.

5. Leitura do texto
Dirigente: Vamos acolher a Palavra de Deus e pedir que 

ela nos ajude a viver a vida segundo o Espírito. 
Sugestão de canto: Pela Palavra de Deus saberemos por 

onde andar. Ela é luz e verdade: precisamos acreditar. 
Cristo me chama, ele é Pastor, sabe meu nome: fala, Senhor!

Leitora ou leitor 3: Ler Gl 5,1-12.
Dirigente: Para conversar

a) Por que a circuncisão invalida a cruz de Cristo?
b) Quais as consequências de uma vida em Cristo?
c) Por que Paulo é perseguido?

6. Iluminando a vida
Leitora ou leitor 4: Em Cristo, somos chamadas(os) 

a viver na liberdade, no amor e na igualdade. Não é o 
cumprimento de normas e ritos que nos salva, mas uma fé 
que se manifesta em gestos de amor e doação. O amor e a 
compaixão nos impulsionam para a prática do bem. É im-
portante que estejamos atentas(os) aos apelos do Espírito 
para vivermos o seguimento de Jesus Cristo crucificado.

a) De que forma a nossa realidade familiar, social e reli-
giosa nos impede de romper o legalismo religioso?

b) Como nós e nossas comunidades vivemos uma “fé 
que age pelo amor”?

c) Como as recomendações de Paulo podem iluminar a 
caminhada das nossas comunidades?

7. Celebrando a vida
Dirigente: A imagem da cruz nos lembra da fidelidade 

de Jesus Cristo, que assumiu a causa da justiça até o fim. 

Seguir Jesus Cristo crucificado é assumir o serviço da justiça 
no amor e no compromisso com a defesa da vida ameaçada. 
Ser cristã ou cristão é atualizar a vida e a prática de Jesus 
para a nossa realidade. Cada pessoa poderá escrever na 
cartolina (ou no papel kraft), em uma palavra, o que nos 
impede de viver a vida cristã. 

Tempo para escrever.
Dirigente: Peçamos ao Espírito, a força libertadora de 

Deus presente em toda a história, que Ele nos ajude a nos 
libertarmos dessas atitudes que nos impedem de ter uma 
verdadeira vida cristã. Rezemos a oração que o próprio 
Cristo nos ensinou.

Todas(os): Pai nosso... 

8. Preparar o próximo encontro

Dirigente: Para a próxima reunião, ler Gl 5,13-6,10, e 
quem puder leia as orientações para a preparação do quinto 
encontro. Se tiver alguma dificuldade em ler, peça ajuda a 
uma pessoa próxima.

Dentro das possibilidades de cada uma e cada um, trazer 
um prato ou uma bebida para lanche comunitário do nosso 
último encontro.

9. Gesto concreto

Como grupo ou comunidade, fazer uma pequena par-
tilha para comprar alimentos a alguém da comunidade 
ou do bairro que esteja vivendo em situação de grande 
necessidade. 

10. Bênção final

Dirigente: Peçamos que Deus nos abençoe e nos 
indique o caminho para vivermos uma vida segundo o 
Espírito. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja 
com nosso espírito. 

Todas(os): Amém.

Para aprofundar o tema deste encontro, leia as páginas 100 a 
113 do livro O evangelho de Jesus Cristo crucificado: “É para a 
liberdade que Cristo nos libertou” (Gl 5,1). Entendendo a carta 
aos Gálatas. São Paulo: Paulus, 2021. 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 Verbo oferece cursos regulares de formação bíblica 
em diferentes modalidades e presta assessorias às dioceses, 
paróquias, comunidades, colégios e congregações religiosas. 
Mais informações pelo tel. (11) 5187-1008. E-mail: contato@
cbiblicoverbo.com.br. Nossa página: www.cbiblicoverbo.com.
br; Facebook: Centro Bíblico Verbo.

O CENTRO BÍBLICO PAULUS é um organismo da PAULUS para 
a coordenação de todas as iniciativas bíblicas promovidas 
pelos Paulinos. Seu objetivo é tornar sempre mais dinâmico e 
atual o encontro de todos com a Bíblia, favorecendo a leitura, 
o aprofundamento, o estudo e a difusão da Sagrada Escritura. 
Entre suas atividades, está a distribuição gratuita do folheto 
Bíblia-Gente como subsídio para dinamizar o Mês da Bíblia. 
Mais informações em paulus.com.br.
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QUINTO ENCONTRO

LIVRES PARA AMAR  
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https://drive.google.com/file/d/1wnV684vJm91phqAcgu3kVAzpvm7RV-Sv/view 1/1

TEMA: Livres para amar e servir. 
PERSONAGENS: Paulo e os gálatas convertidos.
TEXTO: Gl 5,13-6,10
PALAVRAS-CHAVE: liberdade, amor, serviço, Espírito, 
carne, Lei.
PERSPECTIVA: Refletir sobre a identidade cristã: amor que 
se expressa no serviço e na solidariedade com as pessoas, 
especialmente as mais necessitadas.

Carreguem o peso uns dos outros, e assim vocês cumprirão 
a lei de Cristo (Gl 6,2).

1. Preparar o ambiente

- Colocar no centro uma Bíblia, vela acesa, vaso de flor 
e algumas máscaras.

- Preparar um cartaz com o tema do encontro.

2. Acolhida

Dirigente: Iniciemos nossa reunião em nome do Pai, 
do Filho, do Espírito Santo.

Todas(os): Amém. 
Dirigente: Paulo exorta as comunidades a viverem 

na liberdade em Cristo. Essa vivência exige romper com 
tudo o que diminui a dignidade do ser humano. Na reu-
nião de hoje, queremos renovar nosso compromisso de 
seguidoras e seguidores de Cristo. Como foi a vivência 
do gesto concreto proposto no encontro anterior? 

Tempo para a partilha. Encerrar este momento com o 
refrão de um canto.

Dirigente: No encontro de hoje, vamos refletir e rezar 
sobre a nossa identidade cristã. O tema do nosso encon-
tro de hoje é: Livres para amar e servir. Peçamos ao Espí-
rito de Deus que conduza e oriente a nossa caminhada. 

3. Motivando a conversa

Leitora ou leitor 1: É incontável o número de pessoas, 
instituições e ONGs que, nestes tempos de pandemia, 
têm se mobilizado para arrecadar alimentos, roupas e 
produtos de higiene pessoal para a doação entre famílias 
em situação de vulnerabilidade social. Além das doações 
materiais, muitas pessoas têm doado seu tempo e suas 
habilidades para ajudar seu próximo. Esse movimento 
de solidariedade ajuda a amenizar a dor, o sofrimento e 
o isolamento social. “No asfalto das cidades, a pandemia 
foi marcada principalmente pelo medo do desemprego 
e da fome, problemas históricos das metrópoles brasi-
leiras. Mas o que vimos também foi o fortalecimento 
e o surgimento de um grande número de projetos 
inspiradores que visam atender 222 mil pessoas que 
vivem em situação de rua, segundo dados de março de 
2020 divulgados pelo Instituto de Pesquisa e Economia 
Aplicada (Ipea). Com a crise gerada pelo coronavírus, é 
certo que esse número aumentou.”2 

Dirigente: Em tempos de crise, a comunidade se 
mobiliza de maneira especial para ajudar as pessoas mais 
atingidas. Mas é importante lembrar que há necessidade 
de ações permanentes de solidariedade, que o estado e 
suas instituições devem ser politicamente construídos 
e estruturados para estender a solidariedade a todos 
e em todo o tempo. Como nós nos mobilizamos para 
ajudar as pessoas necessitadas? O que podemos fazer 
para integrar em nossos critérios e escolhas eleitorais 
nossa contribuição para a construção de uma cultura e 
uma estrutura social solidária?

4. Situando o texto

Leitora ou leitor 2: No dia a dia, os gálatas viviam 
no mundo greco-romano, dominado pelo espírito da 
helenização ou romanização, marcado pela busca de-
senfreada de bens, poder, prazer e honra que provocava 
a libertinagem ética e social. Nas comunidades gálatas, 
alguns membros, movidos pelo espírito da heleniza-
ção, radicalizaram a liberdade e a transformaram em 
libertinagem carnal (instinto egoísta), causando um 

2 Fonte: <https://www.uol.com.br/ecoa/reportagens-especiais/re-
construcao-covid-rua.htm>. 
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TEMA: Livres para amar e servir. 
PERSONAGENS: Paulo e os gálatas convertidos.
TEXTO: Gl 5,13-6,10
PALAVRAS-CHAVE: liberdade, amor, serviço, Espírito, 
carne, Lei.
PERSPECTIVA: Refletir sobre a identidade cristã: amor que 
se expressa no serviço e na solidariedade com as pessoas, 
especialmente as mais necessitadas.

Carreguem o peso uns dos outros, e assim vocês cumprirão 
a lei de Cristo (Gl 6,2).

1. Preparar o ambiente

- Colocar no centro uma Bíblia, vela acesa, vaso de flor 
e algumas máscaras.

- Preparar um cartaz com o tema do encontro.

2. Acolhida

Dirigente: Iniciemos nossa reunião em nome do Pai, 
do Filho, do Espírito Santo.

Todas(os): Amém. 
Dirigente: Paulo exorta as comunidades a viverem 

na liberdade em Cristo. Essa vivência exige romper com 
tudo o que diminui a dignidade do ser humano. Na reu-
nião de hoje, queremos renovar nosso compromisso de 
seguidoras e seguidores de Cristo. Como foi a vivência 
do gesto concreto proposto no encontro anterior? 

Tempo para a partilha. Encerrar este momento com o 
refrão de um canto.

Dirigente: No encontro de hoje, vamos refletir e rezar 
sobre a nossa identidade cristã. O tema do nosso encon-
tro de hoje é: Livres para amar e servir. Peçamos ao Espí-
rito de Deus que conduza e oriente a nossa caminhada. 

3. Motivando a conversa

Leitora ou leitor 1: É incontável o número de pessoas, 
instituições e ONGs que, nestes tempos de pandemia, 
têm se mobilizado para arrecadar alimentos, roupas e 
produtos de higiene pessoal para a doação entre famílias 
em situação de vulnerabilidade social. Além das doações 
materiais, muitas pessoas têm doado seu tempo e suas 
habilidades para ajudar seu próximo. Esse movimento 
de solidariedade ajuda a amenizar a dor, o sofrimento e 
o isolamento social. “No asfalto das cidades, a pandemia 
foi marcada principalmente pelo medo do desemprego 
e da fome, problemas históricos das metrópoles brasi-
leiras. Mas o que vimos também foi o fortalecimento 
e o surgimento de um grande número de projetos 
inspiradores que visam atender 222 mil pessoas que 
vivem em situação de rua, segundo dados de março de 
2020 divulgados pelo Instituto de Pesquisa e Economia 
Aplicada (Ipea). Com a crise gerada pelo coronavírus, é 
certo que esse número aumentou.”2 

Dirigente: Em tempos de crise, a comunidade se 
mobiliza de maneira especial para ajudar as pessoas mais 
atingidas. Mas é importante lembrar que há necessidade 
de ações permanentes de solidariedade, que o estado e 
suas instituições devem ser politicamente construídos 
e estruturados para estender a solidariedade a todos 
e em todo o tempo. Como nós nos mobilizamos para 
ajudar as pessoas necessitadas? O que podemos fazer 
para integrar em nossos critérios e escolhas eleitorais 
nossa contribuição para a construção de uma cultura e 
uma estrutura social solidária?

4. Situando o texto

Leitora ou leitor 2: No dia a dia, os gálatas viviam 
no mundo greco-romano, dominado pelo espírito da 
helenização ou romanização, marcado pela busca de-
senfreada de bens, poder, prazer e honra que provocava 
a libertinagem ética e social. Nas comunidades gálatas, 
alguns membros, movidos pelo espírito da heleniza-
ção, radicalizaram a liberdade e a transformaram em 
libertinagem carnal (instinto egoísta), causando um 

2 Fonte: <https://www.uol.com.br/ecoa/reportagens-especiais/re-
construcao-covid-rua.htm>. 
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problema ético e social, aumentando as tensões internas 
e externas. Diante dessa crise, Paulo insiste: a verda-
deira liberdade cristã é fruto do Espírito de Deus, que 
conduz a uma vida de caridade, justiça e fraternidade, 
sobretudo ao amor mútuo: “Carreguem o peso uns dos 
outros” (Gl 6,2).

5. Leitura do texto

Dirigente: Neste momento, queremos acolher a Pala-
vra de Deus como discípulas e discípulos. Que o Espírito 
abra nossa mente e o nosso coração para que a Palavra 
crie raízes em nossa vida. 

Sugestão de canto: Tua Palavra é! Luz do meu cami-
nho! Luz do meu caminho, meu Deus! Tua Palavra é!

Leitora ou leitor 3: Ler Gl 5,13-18.
Leitora ou leitor 4: Ler Gl 5,19-21.
Leitora ou leitor 5: Ler Gl 5,22-26.
Leitora ou leitor 6: Ler Gl 6,1-10.
Dirigente: Para conversar

a) Qual é a convicção de Paulo presente no texto que 
acabamos de ouvir?

b) O que significa viver segundo o Espírito e viver se-
gundo a “carne”?

c) O que significa “carregar o peso uns dos outros”?

6. Iluminando a vida

Leitora ou leitor 7: A liberdade cristã é fruto do 
Espírito de Deus que conduz a uma vida de amor e 
fraternidade. Apesar das dificuldades e dos apelos da 
sociedade em que vivemos, como pessoas cristãs somos 
chamadas a viver e a fazer o bem, como Paulo exorta: 
“Não nos cansemos de fazer o bem” (Gl 6,9a).
a) Quais os sinais que manifestam as obras do Espírito 

em nossas comunidades?
b) O versículo 5,14 afirma: “Pois a Lei toda está completa 

num só mandamento: ‘Amar o próximo como a si 
mesmo’”. Como estamos fazendo a experiência desse 
amor em nossa Igreja/comunidade?

c) Quais as consequências para a comunidade quando 
não nos colocamos a serviço uns dos outros?

7. Celebrando a vida

Dirigente: Em nossos encontros, sempre tivemos 
no centro a Bíblia representando a Palavra que ilumina 
e nos orienta na caminhada. A vela acesa é um convite 
para a constante doação e serviço, e o vaso de flor é 
símbolo da vida que pulsa em nossa comunidade. Hoje, 
nós colocamos também algumas máscaras. O que elas 
representam? 

Tempo para falar.

Dirigente: Usar a máscara representa tudo o que foi 
dito, e nós queremos reforçar o cuidado com a nossa 
vida e a vida das pessoas com as quais convivemos ou 
entramos em contato. Vamos juntos rezar e reforçar o 
nosso compromisso na construção de uma sociedade 
justa e solidária. Rezemos o pai-nosso.

8. Gesto concreto

Se for possível, partilhar os alimentos; se, por algum 
motivo, não for possível, preparar um lanche ou um bolo 
e oferecer para alguém que precisa.

9. Bênção final

Dirigente: Que o Deus da vida nos abençoe e nos 
dê a graça de vivermos uma vida segundo o Espírito, 
cujo fruto é o amor, manifestado na vivência da alegria, 
paz, paciência, bondade, generosidade, fé, humildade 
e domínio de si mesmo. Em nome do Pai, do Filho, do 
Espírito Santo.

Todas(os): Amém.

Para aprofundar o tema deste encontro, leia as páginas 120 a 134 
do livro O evangelho de Jesus Cristo crucificado: “É para a liberdade 
que Cristo nos libertou” (Gl 5,1). Entendendo a carta aos Gálatas. São 
Paulo: Paulus, 2021. 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 Verbo oferece cursos regulares de formação bíblica 
em diferentes modalidades e presta assessorias às dioceses, 
paróquias, comunidades, colégios e congregações religiosas. 
Mais informações pelo tel. (11) 5187-1008. E-mail: contato@
cbiblicoverbo.com.br. Nossa página: www.cbiblicoverbo.com.
br; Facebook: Centro Bíblico Verbo.

O CENTRO BÍBLICO PAULUS é um organismo da PAULUS para 
a coordenação de todas as iniciativas bíblicas promovidas 
pelos Paulinos. Seu objetivo é tornar sempre mais dinâmico e 
atual o encontro de todos com a Bíblia, favorecendo a leitura, 
o aprofundamento, o estudo e a difusão da Sagrada Escritura. 
Entre suas atividades, está a distribuição gratuita do folheto 
Bíblia-Gente como subsídio para dinamizar o Mês da Bíblia. 
Mais informações em paulus.com.br.
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