ENCONTRO 2

21 a 26 de SETEMBRO de 2020

25ª SEMANA DO TEMPO COMUM

Deuteronômio 24,10-22

Vida digna é direito de todas as pessoas
1. ACOLHIDA
a) Preparar o ambiente com a Bíblia, uma vela acesa, um vaso de flor e imagens de gestos solidários e
promoção humana.
b) Animador: Acreditamos 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. Peçamos as luzes do
Espírito Santo para nos iluminar e fortalecer nesse compromisso. Cantemos: Vem Espírito Santo
vem, vem iluminar...
2. ACOLHER A PALAVRA
Animador: 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. Cantemos: Fala Senhor, fala da
vida. Só Tu tens palavras eternas, queremos te ouvir.
3. LER A PALAVRA: Deuteronômio 24,10-22 (Uma pessoa proclama o texto)
4. ESCUTAR A PALAVRA – O que o texto diz em si?
Algumas tradições e leis sociais solucionam e amenizam a crise provocada pela chegada dos refugiados
em Judá (reforma de Ezequias – 716 a.C). Destacar quais as palavras ou versículos que chamaram mais
atenção na leitura do texto.
5. MEDITAR A PALAVRA – O que o texto diz para nós?
Fazer memória da ação libertadora de Deus em nossa vida pessoal e comunitária nos ajuda a sermos
solidários com as pessoas que sofrem. Quem são, hoje, o órfão, a viúva e o estrangeiro? E o que fazemos
para que essas pessoas tenham condições dignas de vida?
6. REZAR A PALAVRA – O que o texto nos faz dizer a Deus?
Olhando à nossa volta, vamos dizer em voz alta: quais motivos que temos para agradecer? Também
vamos dizer quais são os passos que precisamos dar para que todos tenham vida digna. (concluir com
a oração do Pai Nosso)
7. VIVER A PALAVRA – O que o texto nos leva a fazer?
A Palavra que meditamos deve orientar e transformar a nossa vida. Somos convidados a agir conforme
esta Palavra. O que podemos fazer para amenizar o drama do irmão que não possui o mínimo para viver
com dignidade?
8. CONCLUSÃO
Animador: Ao final do nosso encontro, rezemos: Ave Maria... Glória ao Pai...
Animador: A nossa proteção está no nome do Senhor.
Todos: Que fez o céu e a Terra.
Animador: Ouvi, Senhor nossa Oração.
Todos: E chegue até Vós o nosso clamor.
Animador: Ó Deus de bondade, concedei a vossa bênção às nossas famílias e dai-nos a alegria na
esperança, a fortaleza na tribulação, a perseverança na oração e a solicitude atenta às necessidades dos
nossos irmãos e irmãs. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Todos: Amém!
ACOMPANHE pelo facebook da Diocese as lives de formação, nas quintas-feiras às 19h.
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