ENCONTRO 1

07 a 12 de SETEMBRO de 2020

23ª SEMANA DO TEMPO COMUM

Deuteronômio 26,4-11

“Deus ouve o clamor do povo oprimido e o liberta”
1. ACOLHIDA
a) Preparar o ambiente com a Bíblia, uma vela acesa, um vaso de flor, desenho de pés (pegadas)
e um pouco de terra.
b) Animador: A Palavra de Deus é luz para o nosso caminhar. Neste mês da Bíblia, vamos refletir
e rezar com o livro do Deuteronômio, um livro escrito ao longo de vários séculos e por muitas
mãos, evidenciando que Deus caminha com o seu povo e o liberta da opressão. Que o Deus do
Êxodo, da vida e da libertação seja a nossa força e a nossa salvação. Cantemos: Também sou
teu povo, Senhor; e estou nessa estrada. Somente a tua graça me basta e mais nada.
2. ACOLHER A PALAVRA
Animador: Acolhendo a Palavra de Deus que é viva e impulsiona a nossa caminhada cotidiana,
cantemos: Pela Palavra de Deus saberemos por onde andar, ela é luz e verdade, precisamos
acreditar.
3. LER A PALAVRA: Deuteronômio 26,4-11 (Uma pessoa proclama o texto)
4. ESCUTAR A PALAVRA – O que o texto diz em si?
A memória do êxodo (saída) foi contada, recontada e celebrada, sempre evidenciando a atuação
do Deus dos pequenos: uma divindade que se fez presença libertadora junto aos oprimidos.
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?
A memória de Deus libertador perpassa a história do povo de Israel e chega até os nossos dias.
Apesar das dificuldades, continuamos a experimentar o rosto de um Deus que continua ouvindo o
nosso clamor. Como se dá essa experiência? Somos solidários com as pessoas que sofrem?
6. REZAR A PALAVRA – O que o texto nos faz dizer a Deus?
A partir do texto meditado podemos expressar, por meio de preces, o que temos a dizer ao Senhor
– Deus que nos ama e nos liberta... (preces espontâneas)
7. VIVER A PALAVRA – O que o texto nos leva a fazer?
Veja quais são as pessoas mais necessitadas em sua comunidade e ofereça sua ajuda, que poderá
ser seu próprio tempo para uma escuta e serviço ou alguma oferta material.
8. CONCLUSÃO
Animador: Ao final do nosso encontro, rezemos: Pai Nosso...
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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