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“ABRE A TUA MÃO PARA 
TEU IRMÃO” 

Livro do Deuteronômio 
 

 

4º ENCONTRO 
ESCOLHE, POIS, A VIDA 

 
01. CANTO INICIAL: Venha, povo de Deus, celebrar... nº 134 

 
02. 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. A educação da fé leva a uma tomada de consciência sobre os valores que norteiam a vida como 
um todo. Fé e vida estão sempre intimamente ligadas. As escolhas que fazemos podem gerar luzes 
ou sombras. Elas nos comprometem por inteiro. Ouvindo a Palavra de Deus queremos nos deixar 
orientar por Ele: 
Canto: Palavra de salvação... nº 282 

 
Texto: Dt 30,11-20 
- 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 Muitas pessoas creem em Deus. Reconhecemos que há muitas formas de expressar a fé. Existe 
muita gente também que não acredita em Deus, e devemos sempre respeitar esta liberdade de 
consciência. Porém, crentes ou não, todos somos corresponsáveis pela vida uns dos outros, e pela 
vida do planeta. Este senso comum de pertença ao mundo e à grande comunidade humana não 
depende de raça, credo ou religião. Está na nossa própria existência e liberdade. 
L.2 Todo homem e mulher buscam a felicidade. Muitos são os caminhos de realização, que podem 
tornar possível este profundo desejo, inscrito no coração de cada ser humano. Todos se esforçam, a 
seu modo, para realizar esta aspiração. Porém, a felicidade individual não pode estar acima do bem 
comum do grupo social. Não! Os fins não justificam os meios. Ninguém está acima de ninguém! 
L.1 Como podemos, então, atingir a felicidade? Para nós, que professamos a fé, a felicidade 
consiste em corresponder aos ensinamentos da Palavra de Deus com a nossa vida prática, de cada 
dia. O esforço para nos manter fiéis à vontade do Senhor, caminhando sob a sua guia, já é o 
caminho da felicidade e da realização da nossa identidade e vocação mais profundas. Sempre com 
liberdade e responsabilidade. 
L.2 O Senhor nos apresenta sua proposta. Ele quer a vida de todos os seres humanos, e de todo o 
planeta. O mundo é a nossa casa comum, onde todos nos encontramos como irmãos, em torno do 
Pai do Céu. O Papa Francisco tem insistido em nos recordar isto. Luz e treva, vida e morte – tudo 
depende de como assumimos (ou não) o projeto de Deus, e nos esforçamos em realizá-lo de modo 
concreto. Deus fala conosco na intimidade da nossa consciência, nas entrelinhas dos acontecimentos 
do dia a dia, pelas palavras dos textos sagrados, através do ensinamento dos pastores da Igreja. 
Cabe a nós ouvi-Lo com discernimento e nos dispormos a viver segundo a sua proposta de vida e 
amor. 
 
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: Interessamo-nos em cuidar da vida ameaçada? Podemos ajudar como voluntários em algum projeto social 
que exista em nosso município ou pastoral social de nossa paróquia? 
  
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: Diante de ti ponho a vida... nº 1.054 


