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Livro do Deuteronômio 
 

 
APRESENTAÇÃO 

 
Saudações fraternas! 
 

Desde o ano de 1971, a Igreja no Brasil dedica o mês de setembro ao aprofundamento sobre um 
tema ou um livro da Bíblia Sagrada. Quem seleciona o tema ou o livro para estudo é a Comissão 
Bíblico-Catequética da CNBB em reunião com instituições que promovem estudos bíblicos em todo 
o país. 

A intenção, além de estudar o texto bíblico, é confrontar a mensagem da Palavra de Deus com a 
realidade da nossa vida de hoje. Neste intercâmbio, muitas luzes se acendem, portas se abrem, 
caminhos se fazem! 

O livro do Deuteronômio foi o escolhido para este ano de 2020. Apesar de ser pouco conhecido 
entre nós, este livro é um dos mais citados por Jesus e por todo o Novo Testamento. 

Nascido num contexto de reforma política e religiosa, escrito por vários séculos, num esforço de 
colaboração mútua, o Deuteronômio nos anima a olhar a realidade atual com esperança, buscando 
promover a justiça e a solidariedade. 

Nosso material é uma adaptação livre e criativa dos subsídios publicados para o Mês da Bíblia 2020 
pelas editoras católicas Paulus e Paulinas. Respeitamos os direitos autorais das composições 
originais e damos nosso próprio rosto, usando (ou, ao menos, tentando usar) uma linguagem mais 
próxima ao povo de nossa Diocese. 

Na fidelidade à vontade do Senhor, vamos contemplando sua ação misericordiosa resgatando a vida 
e a dignidade do seu povo querido. Ele está sempre do lado dos pequenos e pobres, como salvador e 
libertador. E nos chama a gestos concretos de partilha e solidariedade para com os mais 
necessitados. Nisto o seu amor se manifesta de verdade, e o Reino acontece de modo concreto. 

Bom estudo e oração para todos! 
 

Pe. João Custódio Cosmi Cunha 
Coordenação Diocesana de Evangelização e Catequese 

 
Pe. Éder Mataveli Vargas 

Coordenador Diocesano de Pastoral 



 

1º ENCONTRO 
SOMOS O POVO DO SENHOR 

 
01. CANTO INICIAL: Ó Pai, somos nós... nº 109 

 

ORAÇÃO INICIAL 

D. A Palavra de Deus revela o mistério de amor que envolve a nossa vida. O Deus 
salvador compartilha do caminho da nossa vida, nos apresenta seu projeto, quer nossa 
colaboração. A fé é resposta positiva a este plano divino. O Senhor habita no meio de 
nós: 
T. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 

D. A vós, irmãos e irmãs, paz e fé da parte de Deus, o Pai, e do Senhor Jesus Cristo. 
T. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. 
 
D. À luz da Palavra Santa descobrimos nossa identidade e vocação: somos filhos e filhas muito 
amados de Deus. É a graça do Espírito que nos ajuda a corresponder a tão sublime dom! 
Invoquemos este Amigo Fiel: 
Vem, Espírito Santo, vem... nº 838 ou A nós descei, Divina Luz... nº 841 ou Oh! Vinde Espírito 
Criador... nº 842 ou Vinde, Espírito de Deus... nº 864 
 
D. O esforço da vida cristã está em descobrir a Palavra de Deus nos acontecimentos de cada dia. O 
povo da Bíblia entendeu bem isso. Como diz um estudioso, “quando Israel reza, se ajoelha sobre o 
chão da própria história”. Por isso, nos deixemos iluminar e conduzir por Deus, como discípulos 
atentos, fiéis e dóceis às suas inspirações. 
 
L.1 Escuta, Israel, nosso Deus é o único Senhor! 
Todos: Abri, Senhor, nossos ouvidos para escutar a Vossa Palavra! 
 
L.2 Amarás o Senhor, teu Deus com todo o teu coração! 
Todos: Que nossa consciência se renove à luz da Vossa Palavra! 
 
L.1 Amarás o Senhor, teu Deus com toda a tua alma! 
Todos: A profundidade do nosso ser respire a Vossa Palavra! 
 
L.2 Amarás o Senhor, teu Deus com toda a tua força! 
Todos: Um novo dinamismo nos faz anunciar a Vossa Palavra! 
 
L.1 Estas palavras estejam em teu coração! 
Todos: E que nada mais ocupe em nossa vida o lugar da Vossa Palavra! 
 
Shemá, Israel... nº 61 
 
03. LER PARA ENTENDER 
D. O livro do Deuteronômio, escolhido para o Mês da Bíblia deste ano, recupera a história do povo 
de Deus, fazendo uma memória das ações de Deus em favor dos seus escolhidos. É uma memória 
agradecida, que reconhece o amor gratuito que o Senhor manifesta para com seu povo amado. 
Vamos escutar essa boa notícia: 



Canto: A vossa Palavra, Senhor... nº 266 
 
Texto: Dt 7,7-16 
- É bom que todos tenham a Bíblia em mãos para acompanhar; 
- Uma pessoa lê em voz alta; 
- Deixar um tempo para uma nova leitura pessoal e silenciosa; 
- Provocar o diálogo no Grupo: Alguém já tinha lido este texto alguma vez? O que me chamou a 
atenção? Que frase me marcou? 
 

04. DEUS ME FALA 
L.1 Uma das grandes chaves para entender a Bíblia é a palavra eleição. Ela significa que Deus 
escolheu o povo de Israel e deu a ele uma missão especial. Ele é o povo de Deus. Isto é um dom, é 
graça de Deus! Não porque Israel era o melhor, o mais rico, o mais inteligente ou o mais poderoso. 
Justamente o contrário: era o povo mais necessitado da ajuda divina. 
L.2 No Egito, o povo de Israel conheceu a escravidão. A vida era dura. A esperança vacilava. Mas o 
povo manteve a sua fé. Animado por Moisés, Israel fez a grande experiência do êxodo, recordada 
cada ano na liturgia da Páscoa. Esse evento marcou a consciência e transformou o coração daquele 
povo para sempre: Deus nos ama e nos liberta do mal! Só Ele nos pode dar a vida plena, em 
abundância! 
L.1 Israel mereceu o amor de Deus por sua condição de miséria e indigência. Deus não usou outro 
critério: somente o amor. Livre e desinteressado. A caminhada pelo deserto serviu para o povo 
amadurecer a consciência dessa eleição divina. Deus concedeu aos seus eleitos a Lei, não apenas 
como um conjunto de normas a seguir, mas como indicações para manter vivo no coração o seu 
amor. 
L.2 Prestes a entrar na Terra Prometida, Moisés recorda ao povo a Lei, que manifesta o amor de 
Deus por Israel. Manter a fidelidade ao amor divino, vivendo segundo os mandamentos ensinados, 
será a garantia da vida para todo o povo. É verdade que, quando as coisas vão bem, a tendência é 
esquecer o passado duro e penoso... o povo de Deus não pode cair nunca nesta armadilha! Bendito é 
aquele que ouve a Palavra de Deus e a coloca em prática! 
 
05. A PALAVRA ME FAZ FALAR COM DEUS 
- Momento de oração pessoal e silenciosa, a partir da Palavra refletida e meditada. 
Depois, pode-se fazer uma partilha como oração em comum, de forma espontânea. 
 
06. COMUNHÃO E AMIZADE COM DEUS 
D. A partir da reflexão sobre a Palavra de hoje, que compromisso nosso Grupo pode assumir? 
Sugestão: Conhecemos alguma pessoa ou família que ainda não tem uma Bíblia? Que tal fazermos uma “vaquinha” e 
dar um exemplar de presente? 
 
07. ORAÇÃO FINAL 
D. Neste encontro com a Palavra de Deus, pudemos enxergar um novo horizonte de fé e de vida. 
Quando nos deixamos guiar por Deus, ele sempre nos inspira pensamentos e ações que promovem 
esperança e nos comprometem como irmãos. É neste espírito que queremos rezar, como o próprio 
Jesus rezou: Pai nosso... 
 
D. O Mês da Bíblia sempre nos permite conhecer mais a Sagrada Escritura e rezar melhor a partir 
da Palavra de Deus. É uma oportunidade de grande aprendizado. Queremos que os textos sagrados 
refletidos e meditados transformem nossa vida por inteiro. Que eles nos conduzam a uma nova 
vivência da nossa fé: 
 



Todos: Ó Jesus, Divino Mestre, vós tendes palavras de vida eterna. Eu creio em vós, ó Senhor e 
Verdade, mas aumentai a minha fé. Eu vos amo, ó Senhor e Caminho, com todas as minhas 
forças, pois vós quereis que cumpramos fielmente os vossos mandamentos. Eu vos peço, ó 
Senhor e Vida, vos adoro, louvo, suplico e agradeço, pelo dom da Sagrada Escritura. Com Maria, 
relembrarei vossas palavras, as conservarei na mente e as meditarei no coração. 
 
Ave Maria... 
 
D. Neste mês em que celebramos São Mateus, nosso Padroeiro Diocesano, rezemos juntos: Ó 
admirável São Mateus que deixastes a riqueza para seguir com entusiasmo o chamado do Mestre 
Jesus, fazendo da pobreza um hino de louvor a Deus, ensinai-me o verdadeiro valor das coisas 
terrenas e não deixeis que a ganância e a soberba dirijam meus atos. Que eu tenha um coração 
desprendido, bondoso e solidário, capaz de amar, perdoar e servir. Protegei e abençoai minha 
família e a todos os irmãos e irmãs que necessitam da tua presença e proteção. Guiai os meus 
passos no seguimento a Jesus e no compromisso com a Igreja. Intercedei a Deus por mim e por 
todos, preferencialmente os pobres, para que não nos falte o pão de cada dia, trabalho digno e 
moradia. Ensinai-me a juntar tesouros no céu, servir a Deus e não ao dinheiro. Por Cristo, 
Senhor nosso. Amém. 
São Mateus! Rogai por nós. 
 
D. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. 
D. Deus, fonte da vida e da salvação, nos abençoe: Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. 
D. Ide em paz. O Senhor vos acompanhe! Graças a Deus! 
 
08. CANTO FINAL: Um coração para amar... nº 471 


