
ENCONTRO 2 16 a 21 de NOVEMBRO de 2020 
33ª SEMANA DO TEMPO COMUM Marcos 12,41-44 

Ao Senhor, os nossos máximos 
 

            
ENCONTROS BÍBLICOS EM FAMÍLIA 

1. ACOLHIDA 
 

a) Preparar o ambiente com a Bíblia, vela, flores e um pão para ser partilhado no final do encontro. 
 
b) Animador: Jesus incentiva a generosidade e o desprendimento. Vivendo o mês do dízimo, 
somos convidados a fortalecer o sentimento de pertença eclesial. Somos corresponsáveis pela vida 
da comunidade, por isso, participemos, sempre mais, com os nossos máximos, ofertando nossa 
vida e nossos dons... Cantemos: Agora é tempo de ser Igreja, caminhar juntos, participar!  
 

2. ACOLHER A PALAVRA 

Animador: A Palavra de Deus ilumina nossa vida. Cantemos acolhendo a Palavra: Tua Palavra é 
lâmpada para meus pés, Senhor, lâmpada para meus pés, Senhor, luz para o meu caminho... 
 
3. LER A PALAVRA: Marcos 12,41-44 (Uma pessoa proclama o texto) 
 
4. ESCUTAR A PALAVRA – O que o texto diz em si? 
A oferta da viúva era modestíssima e não era o supérfluo: era tudo o que tinha para viver. Por isso, 
sua oferta não passou despercebida a Jesus. Destacar quais as palavras, imagens ou versículos 
que chamaram mais atenção na leitura do texto. 
 
5. MEDITAR A PALAVRA – O que o texto diz para nós? 
A oferta da viúva vale não por seu valor objetivo, pois é de apenas duas moedas, mas sim, por seu 
valor subjetivo, pois para ela esse pouco valia muito... era o que tinha para o seu sustento. O que 
nos ensina o gesto da viúva? O dízimo que devolvemos é expressão sincera daquilo que de melhor 
podemos oferecer a Deus?  
 
6. REZAR A PALAVRA – O que o texto nos faz dizer a Deus? 

O que vamos dizer a Deus a partir da Palavra que ouvimos e meditamos? (preces espontâneas)   
 

7. VIVER A PALAVRA – O que o texto nos leva a fazer? 

Ser Dizimista não é imposição, não é obrigação; é expressão livre da nossa gratidão a Deus. Que 
compromissos podemos firmar, inspirados pela Palavra de Deus? 
 

8. CONCLUSÃO 

Animador: Ao final do nosso encontro, rezemos:  
Todos: Pai santo, ajudai-nos a crescer na generosidade e na prática da solidariedade fraterna. 
Dai-nos a graça de fazermos, com coragem, a opção pelo dízimo, manifestando nossa pertença à 
Igreja, solidários com sua missão e com os mais necessitados. Amém! Pai Nosso... 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 a live de formação, no sábado (21/11) às 15h. 


