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“Missão é partir,
Caminhar,
Deixar tudo,
Sair de si....”
(D. Hélder Câmara)
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Encontro de 27/09 a 03/10: E eles serão uma só carne
(Preparando o ambiente: Bíblia, velas, crucifixo e flores...)
Refrão meditativo: nº 1
Início: Irmãos e irmãs... Mês de Outubro vem se aproximando e com ele o convite ao
trabalho Missionário. “O missionário entrelaça a própria vida com Cristo..., e a partir
disso parte para tecer novas fraternidades com as populações e pessoas que encontra no
seu ministério a serviço do anúncio do Evangelho, uma escolha do nome de Cristo que
pode conduzir ao dom de si na Cruz” (Vatican News, 22/03/2021). Iniciemos este nosso
encontro: em nome do Pai, e do Filho e do Espirito Santo. Amém.
Canto: nº 2
Vamos recordar a vida: Recordar a vida é compartilhar nossas alegrias, mas também
cada coisa que nos incomoda. Reflitamos sobre tudo o que nos impede de nos
aproximarmos mais do Deus da unidade.
Oração: Senhor que possamos romper com as divisões, e ao servir ao pobre, pequeno
possa receber o vosso abraço de Amor. Por Cristo, nosso Senhor. Amém
Aclamação ao Evangelho:
Aleluia, Aleluia, Aleluia.
Se amarmos uns aos outros, Deus em nós há de estar;
E o seu amor em nós se aperfeiçoará.
Evangelho: Mc. 10, 2 - 16
Para partilhar com o grupo
“O que Deus uniu, o homem não separe”!
Marcos abre o texto falando da relação entre homem e mulher e no final acrescenta as
crianças.
Que convite à reflexão ele nos traz?
Que são diversos os tipos de relacionamentos?
No tempo de Jesus, essas relações eram truculentas, confusas. O machismo era comum e
as crianças eram tidas como seres impuros.
No Evangelho, diante dessas relações, Jesus sempre vai ao encontro dos excluídos,
porém, com essa atitude, dúvidas são criadas e um interrogatório é imposto a Ele.
A pergunta dos fariseus “quanto o marido poder mandar a mulher embora” nos revela
a maldade, nos revela que eles têm a intenção de colocar Jesus em posição constrangedora
diante dos chefes da lei. Sabem das opiniões de Jesus para com determinadas leis.
Hoje, podemos dizer que “Fizeram a pergunta, já sabendo a resposta”. Identificamos
traços culturais que nos fazem afirmar que existia uma comunidade machista, prepotente,
preconceituosa.
Daí, “perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher” (Mc. 10,2).
Astuta e esperta é a resposta de Jesus. Ele questiona a lei de Moisés sabendo que os
fariseus a conheciam. Os fariseus sabem desse caráter machista e prepotente, sabem que
é permitido fazer uma carta de renúncia do casamento e repudiar a mulher,
transformando-a numa pessoa mal vista dentro da comunidade.
Com isso, dois problemas são colocados:

1. O machismo e a prepotência fazem do homem o “ser soberano”, que tem a voz ativa e
faz da mulher um ser submisso, incapaz, incompetente.
2. O segundo problema está na sociedade que não acolhe essa mulher que foi exposta e
ridicularizada pelo marido. A sociedade a rejeita como impura.
Jesus contradiz essa cultura e prega a igualdade de homem e mulher. Ao responder aos
fariseus e inclusive a alguns de seus discípulos que ficam em dúvida, Jesus se posiciona
contra a interpretação oportunista da lei e inaugura o novo mandamento do Amor: “Um
novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros; assim como Eu vos amei;
que dessa mesma maneira tenhais amor uns para com os outros” (Jo. 13, 34).
Jesus instaura a igualdade entre as pessoas e elimina os obstáculos, a polarização, as
diferenças.
O outro ponto:
A criança é vista, na época, como impura por não ter possibilidade de escolhas. As
crianças eram (e ainda são) frágeis, dependentes. Quando os discípulos afastam as
crianças, é porque enxergam nelas seres sem importância.
Jesus não gosta dessa atitude.
As crianças nos falam de fragilidade, de dependência, de um ser humano em crescimento,
com futuro e isso causa muito desconforto e incômodo, já que, para essa gente, o
importante é ser forte e independente.
Jesus não só quer que as crianças estejam com Ele, mas ainda acrescenta uma sentença:
“quem não receber como criança o Reino de Deus, nunca entrará nele” ( Mc. 10, 15).
Com essa determinação, Ele nos faz um convite: “para reconhecer nossa realidade
humana mais profunda, somos finitos, limitados, mas com sede de infinito, de
plenitude! A vida é o presente que recebemos de Deus para percorrer esse caminho
entre o finito e o infinito, entre o amor limitado e a plenitude do amor” (Irmã
Mercedes/Frei Carlos Mesters).
“Buscai primeiramente aquilo que une, antes de buscar o que divide.” (Papa João
XXIII)
Preces da comunidade
1) Senhor, guia no teu amor toda a Igreja na comunhão com o Papa Francisco que
tem sido sinal de unidade nos gestos e palavras, rezemos...
Escuta-nos, Senhor.
2) Senhor, que tua palavra ilumine a sociedade a encontrar caminhos de justiça, paz
e fraternidade para todos, rezemos...
3) Senhor, dá conforto a todas as pessoas que sofrem com a doença, acompanha as
famílias em luto e recebe no teu amor todos que agora estão em ti, rezemos...
(Preces espontâneas)
Nosso compromisso: “A caridade é o coração pulsante do cristão: tal como não se pode
viver sem pulsação, assim também não se pode ser cristão sem caridade” (Papa
Francisco). Reflitamos!
Oração do Pai e nosso...
Oração final: “A esperança convida-nos a reconhecer que sempre há uma saída,
sempre podemos mudar de rumo, sempre podemos fazer alguma coisa para resolver os

problemas” (Papa Francisco). Por Jesus Cristo, nossa paz, no Espírito Santo, sopro
restaurador da vida. Amém.
Bênção: Senhor, que a bênção do altíssimo seja derramada sobre nós, e possamos pensar
como crianças onde respeito e amor se colaborem entre si. Nos abençoe em nome do Pai,
e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Canto: nº 3
Preparando o próximo encontro: Os Círculos Bíblicos, é um espaço de partilha, de
escuta, de oração e de celebração da vida iluminados pela Palavra. Mês de Outubro é
dedicado as Missões, não percam as programações preparadas pela Diocese.
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Encontro de 04 a 10/10: Saciai-nos, ó Senhor, com vosso amor!
(Preparando o ambiente: Bíblia, velas e crucifixo...)
Refrão meditativo: nº 4
Início: Irmãos e irmãs... “Mesmo os mais frágeis, limitados e feridos podem ser
missionários à sua maneira, ‘porque sempre devemos permitir que o bem seja
comunicado’” (Papa Francisco). Iniciemos este nosso encontro: em nome do Pai, e do
Filho e do Espirito Santo. Amém.
Canto: nº 5
Vamos recordar a vida: Façamos nossa recordação a partir da pergunta do Evangelho
de Marcos: Bom Mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? (Mc. 10, 17)
Reflitamos!
Oração: Senhor que sejamos capazes de atender a ordem que deu ao “jovem rico”: “vai
vende tudo o que tens e dá aos pobres”. Porque quem quer lhe seguir deve ser capaz de
deixar falsas seguranças e de assumir as consequências da perseguição. Por Cristo Nosso
Senhor. Amém!
Aclamação ao Evangelho:
Aleluia, Aleluia, Aleluia.
Felizes os pobres em espírito,
Porque deles é o Reino dos Céus.
Evangelho: Mc. 10, 17 - 30
Para partilhar com o grupo
Os verdadeiros valores
Quantas vezes gostaríamos de ouvir de Deus respostas mais agradáveis e que mais se
ajustassem ao modo de vida que estamos levando ou que estivessem mais de acordo com
aquilo que projetamos para o futuro de nossas vidas. Poderíamos até dizer que fazemos
as perguntas, mas não queremos ouvir determinadas respostas, porque Deus quase sempre
vem nos desalojar e propor desafios que vão de encontro às nossas expectativas de vida,
sejam elas presentes ou futuras. Quanto a isso o autor da Carta aos Hebreus nos diz que a
Palavra de Deus “Penetra até dividir alma e espírito, articulações e medulas” (Hb 4,12).
As nossas opções, no entanto, são livres! Pensamos muitas vezes que estamos no caminho
certo e que já alcançamos a “meta final no conceito de espiritualidade”, mas quando

confrontamos a nossa vida com os projetos de Deus, vemos que ainda temos muito a
percorrer para alcançar a verdadeira felicidade e a vida eterna. É um longo caminho que
ainda não está pronto, mas que demanda muito esforço e trabalho na sua construção. É o
que acontece no episódio do Evangelho! O jovem (conf. Mt 19,16) se coloca diante de
Jesus e pergunta: o que fazer para “ganhar a vida eterna”. Jesus coloca para ele a
observância de alguns mandamentos e, sabendo com certeza do seu apego aos bens
materiais “porque era muito rico” pede a ele que venda tudo e dê aos pobres. Era um
jovem com boas intenções, cumpridor dos mandamentos, mas apesar disso havia algo que
o impedia de estar plenamente em sintonia com a vontade de Deus. A proposta de Jesus
não é aceita e mesmo não tendo contestado, aquele jovem a rejeita e vai embora abatido
e triste. São as opções que fazemos e Deus as respeita, porque dá plena liberdade ao ser
humano para seguí-Lo ou deixá-Lo. Jesus mostra que a riqueza maior não está nos bens
que possuímos, mas em colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Deixar de lado
a segurança dos bens materiais para colocar em prática o projeto de Deus que exige de
cada um de nós um esforço sempre maior em favor do próximo. É bem verdade que
desapegar é sempre muito difícil, principalmente quando estamos “bem instalados” em
nossos próprios projetos e nos sentimos seguros e confortáveis, mas isso demonstra que
ainda estamos sob o jugo da “sabedoria humana” e não a luz da “Sabedoria de Deus”. É
preciso, através da verdadeira Sabedoria, relativizar tudo o que é efêmero e supérfluo e
priorizar os verdadeiros valores do Reino colocando de lado tudo aquilo que nos impede
de avançar no caminho da vida verdadeira e eterna. “Preferi a Sabedoria aos cetros e
tronos e, em comparação com ela, julguei sem valor a riqueza; a ela não igualei
nenhuma pedra preciosa, pois, a seu lado, todo o ouro do mundo é um punhado de
areia e, diante dela, a prata será como a lama” (Sb 7, 8-9).
Para refletir:
- Que lugar Deus ocupa em minha vida? De que modo procuro seguir Jesus? Tenho apego
demasiado aos bens que possuo?
Preces da comunidade
1) Senhor, ilumina toda a Igreja, o Papa Francisco, nosso bispo D. Luiz e todos os
pastores, para que deem testemunho da alegria do evangelho, rezemos...
Escuta-nos, Senhor.
2) Senhor, ajuda-nos a viver na liberdade dos que não se apegam aos bens que
passam, para poder celebrar a festa da partilha e da fraternidade, rezemos...
3) Senhor, protege e guia todos os profissionais da saúde que chegam à exaustão no
combate à doença e em favor da vida, rezemos...
(Preces espontâneas)
Nosso compromisso: Acolher o Reino significa encontrar muitas perseguições e todo
tipo de dificuldade, mas significa também dar sentido verdadeiro à vida. Vamos refletir!
Oração do Pai e nosso...
Oração final: Concedei-nos ó Deus, pela intercessão do Bem aventurado Papa João
XXIII, alcançar as graças necessárias de que necessitamos em nossa vida. Por Cristo
nosso Senhor. Amém.

Bênção: Espírito Santo, termina em nós a obra começada por Jesus. Dá entusiasmo ao
nosso apostolado, para que atinja todos os homens e todos os povos, resgatados, todos
eles, pelo sangue de Cristo. Acelera em cada um de nós o despertar de uma profunda
vida interior. Apaga em nós a autossuficiência e eleva-nos até ao nível de uma humildade
santa, do verdadeiro temor de Deus, da coragem generosa. Que nenhum apego terrestre
nos impeça de honrar a vocação a que fomos chamados. Que nenhum interesse possa,
por covardia nossa, abafar dentro de nós as exigências da justiça. Que cálculos
medíocres e mesquinhos não reduzam às estreitezas do nosso egoísmo os imensos
espaços da caridade. Que grande seja em nós a procura da Verdade, até a pronta
aceitação do sacrifício, mesmo até a cruz, até a morte. Que tudo, enfim, responda à
oração suprema que o Filho dirigiu ao Pai. E que esta graça, Espírito de Amor, pela
vontade do Pai e do Filho, se derrame sobre a Igreja, sobre todas as instituições, sobre
todos os povos e sobre cada um de nós. Amém! (João XXIII) Em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Amém.
Canto: nº 6
Preparando o próximo encontro: Os encontros são para reflexão, celebração e partilha
da vida em nossa família e família comunitária, por isso o ideal que assumamos como
compromisso, refletir o dom da vida.
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Encontro de 11 a 17/10: Oferecendo sua vida em expiação, ele terá descendência
duradoura.
(Preparando o ambiente: Bíblia, uma toalha, imagem de Nossa Senhora Aparecida,
velas, flores e crucifixo. Enfeite o ambiente com bolas azuis e branca...)
Refrão meditativo: nº 7
Início: Que a Mãe do Salvador e Padroeira do Brasil, possa nos inspirar na caminhada
diária. Em Nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Canto: nº 8
Vamos recordar a vida: O Dia Mundial das Missões é um convite dirigido a cada um
de nós para cuidar e dar a conhecer aquilo que tem no coração, peçamos a Mãe de Jesus
e nossa que nos permita de aproximar do reino: “Dizer teu nome, Maria, é dizer que o
Reino chega caminhando com a história.” (D. Pedro Casaldáliga)
Compartilhemos!
Oração: “Como Maria, a Mãe de Jesus, queremos ser uma Igreja que serve, que sai de
casa, que sai dos seus templos, que sai das suas sacristias, para acompanhar a vida,
sustentar a esperança, ser sinal de unidade, para lançar pontes, abater muros, semear
reconciliação.” (Papa Francisco). Por Cristo Nosso Senhor, amém!
Aclamação ao Evangelho:
Aleluia, Aleluia, Aleluia.
Jesus Cristo veio servir, Cristo veio dar sua vida.
Jesus Cristo veio salvar, viva Cristo, Cristo viva!

Evangelho: Mc. 10, 35 - 45
Para partilhar com o grupo
Grande é quem serve!
A proposta do Reino de Deus sempre vai ser confrontada com as estruturas e as
expectativas humanas. Na catequese dos seus discípulos, Jesus os leva, gradativamente,
a entender que na comunidade cristã, grande é aquele que serve e não aquele que detém
o poder e procura manter soberania sobre os demais. É um novo conceito de liderança
que não tem como princípio a autoridade, a honra e o poder, mas que se expressa no
serviço e na doação livre e gratuita em favor do próximo. Ambição, poder e glória estão
sempre presentes na vida humana. São anseios que bem se expressaram nas atitudes dos
irmãos Tiago e João, quando pediram a Jesus que se sentassem um ao seu lado direito e
o outro ao seu lado esquerdo, quando Ele estivesse na glória. No entanto, Jesus
descaracteriza qualquer atitude nesse sentido, indicando que o modelo humano de poder
não deve ser seguido. “Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as
tiranizam. Mas, entre vós, não deve ser assim: quem quiser ser grande seja vosso servo;
e quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos” (Mc. 10, 42 – 44). Estas são
também, muitas vezes, atitudes de todos nós, seja na sociedade civil ou mesmo nas nossas
comunidades religiosas! Buscamos ocupar sempre os primeiros lugares, lugares de
destaque, de prestigio e esperamos aplausos e honrarias. No entanto, esse tipo de atitude
vem de encontro aos ensinamentos de Jesus, que se coloca como exemplo a ser seguido
e aponta para a prática radical do crescimento humano a partir do serviço e da doação
total de si mesmo. “Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para
servir e dar a sua vida como resgate para muitos” (Mc. 10, 45). É um alerta para todos
nós e também um convite a revisar os nossos conceitos de liderança, adotando a
humildade como princípio e prática do serviço no despojamento total de si em favor dos
outros.
Para refletir:
- Como estou me comportando perante Deus e o próximo? - O meu conceito de liderança
está de acordo com os conceitos de Jesus? - Tenho procurado servir mais do que ser
servido?
Preces da comunidade
1) Senhor, dá-nos a graça de acompanhar o dinamismo pastoral do Papa Francisco
que pede a toda a Igreja para lançar pontes e abater os muros, rezemos...
Escuta-nos, Senhor.
2) Senhor, ajuda todos os representantes do teu povo a trabalhar pelo bem comum,
pela paz e pela vida, rezemos...
3) Senhor, guia a consciência de todas as pessoas nesse momento da pandemia, para
que acolham a voz da ciência, do bom senso e da vida rezemos...
(Preces espontâneas)
Nosso compromisso: “Nos comprometemos a voltar para as nossas casas, nossas
comunidades, nossa vida diária, contagiando esta memória subversiva, este
compromisso de libertação” que é o serviço ao Evangelho? Reflitamos!

Oração do Pai e nosso...
Oração final: Ó Deus e Senhor, que possamos viver o Evangelho assim como a Mãe
Santíssima ao dizer SIM! Amém.
Bênção: Mariama, Nossa Senhora, mãe de Cristo e Mãe dos homens! Mariama, Mãe dos
homens de todas as raças, de todas as cores, de todos os cantos da Terra. Pede ao teu
filho que esta festa não termine aqui, a marcha final vai ser linda de viver. Mas é
importante, Mariama, que a Igreja de teu Filho não fique em palavra, não fique em
aplauso. Não basta pedir perdão pelos erros de ontem. É preciso acertar o passo de hoje
sem ligar ao que disserem. Claro que dirão, Mariama, que é política, que é subversão. É
Evangelho de Cristo, Mariama. Claro que seremos intolerados. Mariama, Mãe querida,
problema de negro acaba se ligando com todos os grandes problemas humanos. Com
todos os absurdos contra a humanidade, com todas as injustiças e opressões. Mariama,
que se acabe, mas se acabe mesmo a maldita fabricação de armas. O mundo precisa
fabricar é Paz. Basta de injustiça! Basta de uns sem saber o que fazer com tanta terra e
milhões sem um palmo de terra onde morar. Basta de alguns tendo que vomitar para
comer mais e 50 milhões morrendo de fome num só ano. Basta de uns com empresas se
derramando pelo mundo todo e milhões sem um canto onde ganhar o pão de cada dia.
Mariama, Senhora Nossa, Mãe querida, nem precisa ir tão longe, como no teu hino. Nem
precisa que os ricos saiam de mãos vazias e os pobres de mãos cheias. Nem pobre nem
rico. Nada de escravo de hoje ser senhor de escravo de amanhã. Basta de escravos. Um
mundo sem senhor e sem escravos. Um mundo de irmãos. De irmãos não só de nome e
de mentira. De irmãos de verdade, Mariama (D. Hélder Câmara). E nos abençoe em
nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Canto: nº 9
Preparando o próximo encontro: Inspirado pelo serviço da Mãe “Mariama”, possamos
nos preparar para o próximo encontro, convidando e podendo aumentar nosso grupo de
reflexão.
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Encontro de 18 a 24/10: Os cegos e aleijados, suplicantes, eu os receberei.
(Preparando o ambiente: Bíblia, velas, flores e crucifixo...)
Refrão meditativo: nº 10
Início: O que queres que eu te faça? Com a pergunta de Jesus ao cego, iniciemos nosso
encontro, com a certeza de que “a missão não é fruto de cálculos, mas é aventurar-se no
cultivo dos mesmos sentimentos de Cristo Jesus e, com Ele, acreditar que a pessoa ao
meu lado é também meu irmão, minha irmã” (Papa Francisco). Em Nome do Pai, Filho e
Espírito Santo. Amém.
Canto: nº 11
Vamos recordar a vida: “Filho de Davi, tem piedade de mim!” A partir desta
exclamação, compartilhemos como tem sido a caminhada. Reflitamos!

Oração: Senhor assim como o homem cego de Jericó: “O filho de Timeu, Bartimeu,
cego e mendigo” (Mc. 10, 46), possamos nós também sermos limpos de coração que
mesmo na noite escura enxergaremos sua Luz! Por Cristo Nosso Senhor. Amém!
Aclamação ao Evangelho:
Aleluia, Aleluia, Aleluia.
Jesus Cristo, Salvador, destruiu o mal e a morte;
Fez brilhar, pelo Evangelho, a luz e a vida imperecíveis.
Evangelho: Mc. 10, 46 - 52
Para partilhar com o grupo
“Só na fé é possível ver claramente e seguir a Jesus no caminho que leva a salvar a vida,
perdendo-a” (missal da assembléia cristã).
A cura da cegueira de Bartimeu, o cego de Jericó, nos recorda o advento do Reino
Messiânico declarado pelo próprio Jesus na sinagoga de Nazaré, citando o profeta Isaias:
(Lc 4,18-19) “O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu; e enviou-me
para anunciar a Boa-Nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, para
anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em
liberdade os cativos, para publicar o ano da graça do Senhor”. Jesus continua a caminho
de Jerusalém, onde sofrerá o martírio, a morte e a ressurreição. O episódio da cura de
Bartimeu teve grande valor catequético para os seus discípulos como serve de espelho
também para todos nós hoje. O encontro de Bartimeu com Jesus mostra que a Sua
presença libertadora transforma a cegueira da humanidade numa visão ampla de valores
positivos para a vida. Todos nós conhecemos aquela célebre frase “o pior cego é aquele
que não quer enxergar” e que bem ilustra o nosso pensamento acerca da mensagem do
Evangelho. Vemos que nem sempre a cegueira física é o problema maior na vida humana,
porque uma deficiência física pode restringir uma pessoa a algumas poucas atividades.
Por outro lado, a “cegueira espiritual” pode ser um mal maior, porque nos escraviza e nos
deixa submersos no pecado. Bastam-se a si mesmas! Em Bartimeu temos um modelo de
fé e seguimento, um símbolo do encontro do homem com Deus. Um cego que vê além
das suas incapacidades físicas e “enxerga” em Jesus a oportunidade de uma vida nova e
reestruturada. É a fé que o faz perceber a presença de Jesus e suplicar por sua recuperação.
Sua súplica deve ser também a nossa hoje, que apesar de sermos capazes de enxergar,
necessitamos constantemente que Jesus atue em nossa vida para que sejamos capazes de
enxergar com os olhos do coração o projeto de Deus em nossa vida. É preciso que
estejamos atentos, porque Jesus passa constantemente no nosso caminho e nos chama a
sair da margem, do anonimato, deixar as misérias humanas e ir ao Seu encontro. É um
convite que deve merecer de cada um a atitude de Bartimeu que imediatamente “jogou o
manto, deu um pulo e foi até Jesus”! (Mc. 10, 50). Essa é a atitude que Jesus espera da
sua comunidade. Deixar de lado o manto do pecado, da escravidão e da miséria humana
para se colocar na Sua presença e suplicar “Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim”
(Mc. 10, 47).
Para refletir:
Você procura levar as pessoas até Jesus? Procura “enxergar” melhor as coisas de Deus?
Tem procurado ajudar o próximo em suas necessidades físicas e espirituais?
Preces da comunidade
1) Senhor, permanece junto ao Papa Francisco, aos bispos, padres e diáconos, para
que, como Jesus, não deixem ninguém à margem, rezemos...
Escuta-nos, Senhor.

2) Senhor, que todos os que tem mandatos democráticos dediquem-se em elaborar
políticas públicas de inclusão e direitos, rezemos...
3) Senhor, que os pobres e marginalizados tomem consciência da força de sua união
para vencer em busca da vida contra as forças da morte, rezemos...
(Preces espontâneas)
Nosso compromisso: “Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria!” Como
transmiti e levar essa alegria a toda comunidade?
Oração final: Que o Espírito Santo nos ensine a olhar para o mundo com os olhos de
Deus, e assim possamos enxergar até mesmo no escuro. Por Cristo Nosso Senhor. Amém!
Bênção: Deus, que é a nossa salvação, nos abençoe, e permita que consigamos enxergar
a chegada do Cristo com o coração, ainda que nossos olhos não consigam enxergar. Nos
abençoe em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Canto: nº 12
Preparando o próximo encontro: Somos convidados a reflexão durante a semana:
“Qual é o primeiro de todos os Mandamentos?” (Mc. 12, 28).
DIOCESE DE NOVA FRIBURGO
CÍRCULOS BÍBLICOS
______________________________________________________________________
Encontro de 25 a 31/10: Ouve Israel: Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração
(Preparando o ambiente: Bíblia, velas, flores e crucifixo...)
Refrão meditativo: nº 13
Início: “Missão é partir, caminhar, deixar tudo, sair de si, quebrar a crosta do egoísmo
que nos fecha no nosso eu” (D. Helder Câmara). Iniciemos nosso encontro. Em Nome do
Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Canto: nº 14
Vamos recordar a vida: Como foi minha semana? O encontro de hoje nos fará refletir
sobre o reconhecimento. Reflitamos!
Oração: Senhor Deus, assim como seu Filho Jesus demonstrou conhecer a Lei quando
questionado, nós possamos responder com a mesma segurança a partir da “fé”, que nos
faz crer e aceitar o Cristo por meio do Evangelho, da Igreja e da vida. Por Cristo Nosso
Senhor: Amém!
Aclamação ao Evangelho:
Aleluia, Aleluia, Aleluia.
Quem me ama realmente guardará minha palavra,
O meu Pai o amará, e a ele nós viremos.
Evangelho: Mc. 12, 28b - 34
Para partilhar com o grupo

Amarás o Senhor teu Deus. Amarás o teu próximo.
“Um mestre da Lei, aproximou-se de Jesus e perguntou: Qual é o primeiro de todos os
mandamentos?” (Mc. 12, 28b)
Iniciamos a reflexão com esta provocação feita pelo fariseu a Jesus. Quem eram os
fariseus? Uma pergunta que devemos nos fazer. Era um grupo de judeus devotos a Torá,
criam numa Lei Oral, em conjunto com a Lei escrita, e foram os criadores da instituição
da sinagoga. Ou seja, eram os ferrenhos defensores da Lei. Porém, Jesus ao ser
questionado acaba surpreendendo aquele mestre da lei e simplesmente não diz nada que
ofendesse o Livro da Lei – Torá.
Jesus como rabi e conhecedor da Torá, responde a altura por conhecer os costumes do
povo judeu: - “O primeiro é este: Ouve, ó Israel! O Senhor nosso Deus é o único Senhor.
Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu
entendimento e com toda a tua força!” (Mc. 12, 29 – 30). Apresenta como resposta a
grande profissão de fé que para a tradição judaica é oração por excelência, proclama,
acima de tudo: DEUS é um e único!
Amar a Deus pode ser entendido como a realização de sua vontade. Para realizar essa
vontade é necessário que se tenha a experiência com Deus, ou seja, é necessário que haja
a contemplação do rosto daquele que é Amor. Esse amor por Deus é a realização de sua
vontade, que se dá no amor ao próximo que é um mandamento que dele deriva
diretamente, a fé em Deus é ação do amor ao próximo: - “O segundo mandamento é:
Amarás o teu próximo como a ti mesmo! Não existe outro mandamento maior do que
estes” (Mc. 12, 31).
O amor não pode ser considerado teórico, mas concreto, apresentado nas ações que temos
com o outro, sobretudo com aqueles que são excluídos, marginalizados da sociedade:
“amor à maneira de Deus” (Pe. Júlio Lancellotti - título de seu livro, Planeta, 2021).
O Reino de Deus para Jesus, consiste numa nova relação de amor entre as pessoas, e de
forma mais ampliada abrangendo a todas e todos. O que há, a partir de agora é uma relação
feita de amor e misericórdia.
Somos convidados a vivermos o “sonho do Nazareno que nos trouxe a novidade de Deus
(o mais próximo dos próximos) que sempre está em nossa busca” (L. Boff).
Esse evangelho de Marcos onde somos lembrados: “Amarás o Senhor teu Deus” (Mc.
12, 30). E ainda, “Amarás o teu próximo” (Mc. 12, 31), deveria ressoar nos nossos
ouvidos não como um texto conhecido e tão repetido que supomos tê-lo entendido de uma
vez por todas, mas deveria ser uma oportunidade para examinar, dia a dia, nossa
capacidade de amar a Deus e ao próximo. “Amarás”: nessa expressão, está toda a nossa
vocação, tudo o que podemos e devemos viver: “Amarás”
Segundo Agostinho: “O amor de Deus é o primeiro na ordem dos preceitos, o amor
ao próximo é o primeiro na ordem da práxis... Amando ao próximo, tornas puro o
teu olhar para poder ver a Deus” (Comentário ao Evangelho segundo João 17, 8).
Reflita e compartilhe!
Preces da comunidade
1) Senhor, nós te pedimos pela Igreja, para que esteja sempre atenda a ler os sinais
dos tempos, rezemos...
Escuta-nos, Senhor.
2) Senhor, que a paz, fruto da justiça a cada pessoa e a toda a sociedade seja a fonte
dos gestos e palavras de todos que representam o povo, rezemos...
3) Senhor, encoraja todos os profissionais da saúde a não esmorecer, mesmo diante
de tantas mortes e sofrimentos, rezemos...
(Preces espontâneas)

Nosso compromisso: O amor não pode ser considerado teórico, mas concreto,
apresentado nas ações que temos com o outro, sobretudo com aqueles que são excluídos,
marginalizados da sociedade: “amor à maneira de Deus”. Como denunciar as injustiças
do nosso tempo?
Oração final: Senhor Deus, que tenhamos capacidade de seguir seu filho Jesus, fazendo
sua vontade, “Amarás o teu próximo” (Mc. 12, 31): defendendo os pobres, oprimidos e
marginalizados. Por Cristo Nosso Senhor: Amém!
Bênção: Sopre sobre nós o Espírito de amor e justiça, e que ilumine nosso caminho e nos
dê coragem para que possamos denunciar as injustiças assim como Jesus! E nos abençoe
em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Canto: nº 15
Preparando o próximo encontro: “Deus é Amor. Cristo é o revelador do amor de Deus
por seus gestos e palavras”. Que possamos trazer para o próximo mês e encontro ainda
mais determinação para reflexão e prática na vida.

CANTOS E REFRÃOS

1.Onde reina o amor

Dar as mãos, repartir, acolher, servir!

Onde reina o amor,
Fraterno amor,
Onde reina o amor,
Deus aí está. (2x)

3. Alegres vamos à casa do Pai

2. O meu Reino tem muito a dizer
O meu Reino tem muito a dizer,
Não se faz como quem procurou,
Aumentar os celeiros bem mais e sorriu.
Insensato, que vale tais bens,
Se hoje mesmo terás o teu fim?
Que tesouros tu tens pra levar além.
Sim senhor, nossas mãos
Vão plantar o teu Reino.
O teu pão vai nos dar
Teu vigor, tua paz.
O meu Reino se faz bem assim:
Se uma ceia quiseres propor,
Não convide amigos,
Irmãos e outros mais.
Sai à rua a procura de quem
Não puder recompensa te dar,
Que o teu gesto lembrado será por Deus.
O meu Reino quem vai compreender?
Não se perde na pressa que tem,
Sacerdote e levita que vão se cuidar.
Mas, se mostra em quem não se contém,
Se aproxima e procura o melhor
Para o irmão agredido que viu o chão.
O meu Reino não pode aceitar,
Quem se julga maior que os demais
Por cumprir os preceitos da lei, um a um.
A humilde de quem vai além
E se empenha e procura o perdão,
É o terreno onde pode brotar a paz.
O meu Reino é um apelo que vem,
Transformar as razões do viver,
Que te faz desatar tantos nós
Que ainda tens.
Dizer sim é saberes repor
Tudo quanto prejuízo causou,

Alegres vamos à casa do Pai;
E na alegria cantar seu louvor.
Em sua casa, somos felizes:
Participamos da ceia do amor.
A alegria nos vem do Senhor,
Seu amor nos conduz pela mão.
Ele é luz que ilumina o seu povo,
Com segurança lhe dá a salvação.
O Senhor nos concede os seus bens,
Nos convida à sua mesa sentar
E partilha conosco o seu Pão,
Somos irmãos ao redor deste altar.
Voltarei sempre à casa do Pai,
Do meu Deus cantarei o louvor.
Só será bem feliz uma vida
Que busque a Deus como fonte de amor.
4. Deus é amor
Deus é amor,
Arrisquemos viver por amor.
Deus é amor, ele afasta o medo.
5. Vem e segue-me
Vem e segue-me!
Vem, sou teu Pastor!
Vem, Eu te farei
Do meu povo servidor! (2x)
Porém eu não sei falar,
Sou ainda uma criança.
A quem eu te enviar,
Falarás da esperança!
Falarás do novo Reino,
Da justiça e da verdade,
Onde houver escravidão,
Levarás a liberdade!
Eu te faço um profeta,
Pra arrancar e destruir;

Sobre reinos e nações,
Pra plantar e construir.

Nos unindo para a ceia do Senhor
Com Jesus o Salvador,
De mãos dadas com o irmão.

6. Tua voz me fez refletir
Quando chamaste os doze
Primeiros pra te seguir,
Sei que chamavas todos
Os que haviam de vir.
Tua voz me fez refletir,
Deixei tudo pra Te seguir,
Nos Teus mares eu quero navegar.
Quando pediste aos doze primeiros:
Ide e ensinai.
Sei que pedias a todos nós:
Evangelizai!
Quando enviaste os doze primeiros
De dois em dois,
Sei que enviavas todos
Os que viessem depois.
7. Louvarei a Deus
Louvarei a Deus,
Teu nome bendizendo;
Louvarei a Deus, a vida nos conduz.

Maria o Magnificat cantou
E com ela também nós vamos cantar
Implorando pelo povo sofredor,
Que por falta de amor,
Nada tem para comer.
9. Dai-nos a bênção
Dai-nos a bênção, ó Mãe querida
Nossa Senhora Aparecida! (Bis)
Sobre esse manto,
O azul do céu
Guardai-nos sempre
No amor de Deus.
Sobre esse manto,
Eu me consagro
Ao vosso amor
Ó, Mãe querida
Do Salvador!
Sois nossa vida,
Sois nossa luz
Ó, Mãe querida
Do meu Jesus.

8. Mãe do pescador
10. Cantarei ao Senhor
Maria o magnificat cantou
E com ela também vamos cantar
Pão e vida é o brado de um Brasil
Que de norte a sul se uniu
Para a fome eliminar.
Aparecida é a mãe do pescador,
É a mãe do Salvador,
É a mãe de todos nós.
Maria o magnificat cantou,
E com ela também nós vamos cantar,
Protegendo e defendendo nosso irmão
Que merece peixe e pão
Pra sua fome saciar.
Maria o Magnificat cantou
E com ela também nós vamos cantar

Cantarei ao Senhor, enquanto viver;
louvarei o meu Deus enquanto existir.
Nele encontro a minha alegria. Nele
encontro a minha alegria.
11. Deixa a luz do céu entrar
Tu anseias, eu bem sei, por salvação.
Tens desejo de banir a escuridão.
Abre, pois, de par em par, teu coração
E deixa a luz do céu entrar
Deixa a luz do céu entrar,
Deixa a luz do céu entrar,
Abre bem as portas do teu coração
E deixa a luz do céu entrar.
Cristo, a luz do céu, em ti quer habitar,

Para as trevas do pecado dissipar,
Teu caminho e coração iluminar,
E deixa a luz do céu entrar
Que alegria andar ao brilho dessa luz!
Vida eterna e paz no coração produz!
Oh! Aceita agora o Salvador Jesus,
E deixa a luz do céu entrar.
12. Quando o Espírito de Deus soprou
Quando o espírito de Deus soprou,
O mundo inteiro se iluminou.
A esperança na terra brotou,
E o 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!
Quando Jesus a terra visitou,
A Boa-Nova da justiça anunciou.
O cego viu, o surdo escutou,
E os oprimidos das correntes libertou.
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!
Cidade e campo se transformarão,
Jovens unidos na esperança gritarão.
A força nova é o poder do amor,
Nossa fraqueza é força em Deus
libertador!
13. Aquele que vos chamou
Aquele que vos chamou.
Aquele que vos chamou.
É fiel. É fiel.
Fiel é aquele que vos chamou.
14. Momento novo
Deus chama a gente
Pra um momento novo/
De caminhar junto com seu povo.
É hora de transformar o que não dá mais/

Sozinho isolado ninguém é capaz.
Por isso vem,
Entra na roda com a gente,
Também, você é muito importante,
vem!
Não é possível crer que tudo é fácil/
Há muita força que produz a morte.
Gerando dor, tristeza e desolação/
É necessário unir cordão.
A força que hoje faz brotar a vida/
Atua em nós pela Sua graça.
É Deus quem nos convida a trabalhar
Amor repartir e as forças juntar.
Sem armas, sem mortes, violência.
15. O Senhor necessitou de braços
O Senhor necessitou de braços
Para ajudar a ceifar a messe.
E eu ouvi seus apelos de amor,
Então respondi:
"Aqui estou, aqui estou!"
Eu vim para dizer que eu quero te seguir,
Eu quero viver com muito amor o que
aprendi.
Eu vim para dizer que eu quero te ajudar,
Eu quero assumir a tua cruz e carregar.
Eu vim para dizer que eu vou profetizar,
Eu quero ouvir a tua voz e propagar.
Eu vim para dizer que eu vou te
acompanhar, e com meus irmãos um
mundo novo edificar.

