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3º ENCONTRO 
DEUS CAMINHA SEMPRE CONOSCO 

 
01. CANTO INICIAL: Javé, o Deus dos pobres... nº 99 
 

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. Nossa vida é feita de muitas experiências. Algumas boas, outras ruins. Muitas delas nos marcam 
de um jeito muito forte. Algumas nos mudam para sempre. Também é assim na nossa vida de fé. 
Para o povo de Deus, desde sempre, existem algumas situações que transformam o olhar, o 
pensamento, a ação, de um jeito definitivo. Queremos escutar: 
 
Canto: A Palavra de Deus é luz... nº 262 

 
Texto: Dt 26,4-11 
- 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 esse texto alguma vez? O que me chamou a 
atenção? Que frase me marcou? 
 

04. DEUS ME FALA 
L.1 A memória do êxodo está presente em todo o livro do Deuteronômio. É o grande pano de fundo, 
diante do qual todas as ações se desenrolam. O êxodo, de fato, é fundamental para a consciência de 
Israel como povo de Deus, tanto em sentido político quanto religioso. A experiência da libertação 
da escravidão do Egito, sob a orientação de Moisés, organizando o povo de acordo com as tribos 
(dimensão política), leva a perceber e reconhecer o amor preferencial de Deus por esse povo pobre 
e necessitado de salvação, celebrando a grande festa da aliança (dimensão religiosa). 
L.2 No primeiro encontro deste Mês, já dizíamos: a experiência do deserto foi um tempo para Israel 
amadurecer essa consciência. Foi uma espécie de “adolescência” do povo de Deus. Não basta saber 
sobre Deus, sobre os conteúdos da aliança, sobre o que aconteceu no passado. É preciso integrar 
tudo isso numa opção firme e decidida em andar segundo a Lei e a vontade do Senhor. Essa decisão 
não é fruto do acaso ou do repente, mas da reflexão amadurecida com o tempo e a fé. 
L.1 Deus, no episódio do chamado de Moisés (Ex 3), se apresenta como o Deus dos pais. Ou seja, 
Ele é alguém da família, e deseja que o seu povo se compreenda como uma única grande família, 
unida pelos laços do amor, da misericórdia, da justiça e da solidariedade. Essa deve ser a forma do 
povo viver. Essas raízes não podem se perder. Por isso, no texto que lemos e escutamos, essa 
recordação assume a característica de celebração. A liturgia celebra a vida, não de maneira abstrata, 
mas de modo concreto e real. 
L.2 O trecho de hoje é o chamado “credo israelita”. Essa fórmula era recitada quando as oferendas 
estavam para ser apresentadas no altar do Templo. É preciso sempre ter presente que o nosso Deus é 
parceiro fiel de caminhada. A cada passo da nossa vida, o Senhor nos convida a um compromisso 
cada vez mais efetivo com Ele e com os irmãos. Fazer a memória agradecida da ação divina em 
nossa vida, a partir da fé, nos ajuda a enxergar o mundo e as pessoas com um novo olhar. Tudo é 
dom, graça, bondade de Deus! 
 
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: Como podemos melhorar nossa vida de oração? Podemos esta semana assumir um compromisso diário de 
oração: ler todo dia um trecho da Bíblia ou rezar o Terço ou participar da Missa pela TV ou internet ou algo do tipo? 
 
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: O povo de Deus... nº 213  


