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APRESENTAÇÃO 

 

Animadores e participantes dos nossos Grupos de Reflexão, saudações fraternas! 

 

 Todos os anos o nosso imenso Brasil se une no mês de setembro, de um modo 

todo especial, em torno da Palavra de Deus, celebrando o Mês da Bíblia. Essa bonita 

iniciativa já ultrapassa a marca de 50 anos e continua viva e atual no seio de nossas 

comunidades! É graça de Deus para nós! 

 Cada ano, no Mês da Bíblia, nos debruçamos para o estudo e a oração de um 

livro ou parte de um livro bíblico que seja relevante para o momento eclesial e social 

atual. Por isso é importante que o livro e o tema de cada ano sejam trabalhados entre os 

mais diversos grupos existentes: pastorais, movimentos, serviços, associações, institutos 

e outros. É um momento de unidade de toda a vida pastoral e evangelizadora de nossa 

Igreja em torno da Palavra de Deus! 

 O ano de 2022 será movimentado: nosso país comemora os 200 anos da sua 

Independência. Também acontecem as eleições gerais estaduais e federais. Tudo isso 

exige séria e aprofundada reflexão sobre a dimensão política da nossa vida pessoal e 

social. Diante desse cenário difícil e controverso dos nossos dias, a Igreja no Brasil 

propõe nos aproximarmos do Livro de Josué neste Mês da Bíblia.  

Nessa obra podemos contemplar, essencialmente, três coisas: 1) um modelo de 

liderança ideal, que tem seu sucesso enraizado na fidelidade à vontade de Deus; 2) a luta 

do povo por condições de vida digna e sustentável - a Terra Prometida é conquistada, 

ontem e hoje, entre inúmeros desafios, com esforço e responsabilidade de todos; 3) 

Deus guia e acompanha seus filhos e filhas em todo tempo e lugar, repropondo e 

renovando cada dia seu pacto de amor e fidelidade, a sua aliança que nunca falha.  

 No desejo de nos colocarmos de forma cada vez mais decidida em sintonia com 

a vontade do Senhor, buscando referência e direção para nossa vida em sua Palavra, 

fazemos votos de um abençoado Mês da Bíblia para todos os evangelizadores de nossa 

Diocese! 

 Grande abraço! Bom estudo! Boa reflexão! Santa oração! 

 

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

 

Pe. Éder Mataveli Vargas 

Coordenador Diocesano de Pastoral 
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ORAÇÃO INICIAL (PARA TODOS OS DIAS) 
 

 

D. O Deus da vida, da justiça e da fidelidade nos reúne hoje, como irmãos e irmãs: Em 

nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 
D. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito 

Santo estejam convosco. 

T. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. 

 

D. Irmãos e irmãs, nos coloquemos na presença de Deus, e invoquemos a presença e a 

luz do Espírito Santo: 

L.1 Espírito Santo de Deus, cria em nós verdadeira consciência de serviço e 

solidariedade, para que busquemos sempre o bem de todos em nossas ações. 

T. Espírito Santo de Deus, vinde em nosso auxílio! 
 

L.2 Espírito Santo de Deus, abre nossa mente para entendermos que ninguém é melhor 

do que ninguém, pois somos filhos e filhas do mesmo Pai do Céu.  

T. Espírito Santo de Deus, vinde em nosso auxílio! 
 

L.3 Espírito Santo de Deus, elimina do nosso coração todo desejo de disputa e 

rivalidade, sentimentos causadores da violência e propulsores do ódio, que ferem a 

unidade e o amor. 

T. Espírito Santo de Deus, vinde em nosso auxílio! 
 

D. Espírito Santo de Deus, ajuda-nos a crescer na partilha e na solidariedade, formas 

autênticas de uma vida digna e justa para todos. 

T. Espírito Santo de Deus, vinde em nosso auxílio! 
 

Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis... (p. 302 do Livro de Cantos) 
 

 

ORAÇÃO FINAL (PARA TODOS OS DIAS) 

 

D. Ao ouvir a Palavra de Deus, nos comprometemos em assumir suas inspirações para a 

nossa vida concreta e cotidiana. Reunidos como família de Deus, renovemos nossa 

adesão ao Senhor e à sua proposta de vida plena para todos: 

L.1. Revendo a nossa vida à luz da Palavra de Deus: 

T. Queremos servir ao Senhor, com fidelidade e alegria! 

 

L.2. Firmando o nosso compromisso de participação na comunidade: 

T. Queremos servir ao Senhor, com fidelidade e alegria! 
 

L.3. Criando consciência e responsabilidade política: 

T. Queremos servir ao Senhor, com fidelidade e alegria! 
 

L.1. Valorizando a educação para os valores em família:  

T. Queremos servir ao Senhor, com fidelidade e alegria! 
 

L.2. Dedicando nossos esforços em busca do bem de todos:  
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T. Queremos servir ao Senhor, com fidelidade e alegria! 
 

L.3. Gerando comunhão e fraternidade em cada ambiente:  

T. Queremos servir ao Senhor, com fidelidade e alegria! 
 

D. Neste compromisso de serviço e 

comunhão, rezemos como o Senhor Jesus nos 

ensinou: Pai nosso...  

 

D. Peçamos a Maria, Sede da Sabedoria, que 

nos ilumine e conduza nas estradas da vida 

sempre de acordo com a vontade do Senhor: 

Salve Rainha... 
 

D. O Senhor esteja convosco. Ele está no 

meio de nós. 

 

D. O Deus da vida e da paz nos abençoe: Pai 

e Filho e Espírito Santo. Amém. 

 

D. Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe! 

Graças a Deus! 
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1º ENCONTRO 

 

LIBERDADE, LIDERANÇA E FIDELIDADE AO SENHOR 
 

 
- Colocar a Bíblia em um lugar de destaque. Junto a ela, colocar uma vela acesa e um vaso de 

flores. Providenciar uma faixa, cartaz ou banner com o tema e o lema do Mês da Bíblia deste 

ano. Seria interessante também recordar os nomes (ou fotos) de lideranças do presente e do 

passado da comunidade. Outro cartaz com os dizeres: 'VIDA EM PRIMEIRO LUGAR' - 28º 

Grito dos Excluídos e Excluídas (07/09). 

 

01. CANTO INICIAL: O povo de Deus... nº 213 

 

02. ORAÇÃO INICIAL - Pág. 03 

 

03. FALA, SENHOR! 

D. Abramos os ouvidos e o coração para acolher a Palavra de Deus. Neste Mês da 

Bíblia, Deus nos abre tesouros maravilhosos através do Livro Sagrado. Por meio dele 

sabemos e reconhecemos: o Senhor está sempre conosco!  

Canto: Palavra não foi feita... nº 283 

 

Texto: Js 1,1-9  
- É bom que todos tenham a Bíblia em mãos para acompanhar; 

- Uma pessoa lê em voz alta; 

- Deixar um tempo para 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? O 

que o tema deste encontro tem a ver com o texto que lemos e 

escutamos? 

 

04. A PALAVRA DE DEUS É LUZ 

L.1 O livro de Josué é uma continuação em sequência dos cinco primeiros livros da 

Bíblia. Gênesis narra a origem do mundo e do povo de Israel. O Êxodo nos apresenta a 

situação de opressão do povo no Egito e a sua libertação pelo poder de Deus. O livro do 

Levítico apresenta uma série de legislações sobre o culto e o direito para os israelitas. 

Números continua as narrativas do caminho do povo de Deus no deserto, amadurecendo 

a sua liberdade. O livro do Deuteronômio recapitula, às portas da Terra Prometida, toda 

a Lei de Deus, apresentada ao povo por seu líder, Moisés.  

- Todos nós já lemos esses primeiros livros da Bíblia? Que personagens e histórias que 

eles contam nós recordamos? 

 

L.2 O livro de Josué narra a entrada do povo de Deus na Terra Prometida, sob a 

liderança de Josué, sucessor de Moisés. Ao ler cada página vamos percebendo que o 

retorno de Israel para a terra de seus pais foi um processo longo, planejado, alcançado 

passo a passo. A liberdade é uma conquista que se dá sob duras penas! Houve muitos 

confrontos e inúmeras dificuldades. Não foi num passe de mágica!  

- Quais são as dificuldades que mais desafiam a nossa comunidade hoje? O que 

estamos fazendo para superá-las? 

 

L.3 De acordo com o trecho que ouvimos e lemos, ao líder Josué foram pedidas duas 

posturas: ser forte e corajoso e manter-se fiel à Palavra de Deus. Como Josué, nossas 
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lideranças não podem desanimar diante das dificuldades, que são muitas! É preciso 

amadurecer na perseverança diante das provas e dificuldades da vida concreta de cada 

dia! Se o caminho parecer escuro e confuso, a Palavra de Deus há de ser a nossa luz e 

direção! 

- Além dessas apontadas pela leitura, quais devem ser as características de um bom 

líder nos dias de hoje?  

 

05. A PALAVRA SE TORNA ORAÇÃO  
- Momento de oração pessoal e silenciosa, a partir da Palavra refletida e meditada. Depois, 

pode-se fazer uma partilha como oração em comum ou preces, de forma espontânea. 

 

06. NOSSO TESTEMUNHO 

D. A partir da reflexão sobre a Palavra de hoje, que compromisso nosso Grupo pode 

assumir?  
- Sugestão: Estamos em tempo de campanha eleitoral. Como sabemos, nossa Igreja não assume 

nenhum partido político nem candidato específico. Ela, porém, nos ensina e orienta a votar de 

modo consciente e responsável. Os Bispos do nosso Regional Leste 3 escreveram uma "Carta 

Pastoral sobre a melhor política". Ler o resume que está a pagina 17 deste roteiro (Texto na 

íntegra no site do Regional Leste 3: https://cnbbleste3.org.br/carta-pastoral-dos-bispos-do-

regional-leste-3-a-melhor-politica/ ). 

- Obs.: Se o encontro acontecer antes do dia 07/09, todos são convidados a participar das 

atividades do "GRITO DOS EXCLUÍDOS E EXCLUÍDAS" promovido pela Paróquia com 

motivação das Pastorais Sociais.  

 

07. ORAÇÃO FINAL - Pág. 03 

 

08. CANTO FINAL: A ti, meu Deus... nº 703 

O tema deste ano é "Escuta a voz da criação". Esta voz, lamenta o Papa na mensagem, se tornou 

um "grito amargo", ou melhor, um coro de gritos em decorrência dos maus-tratos humanos: 

grita a Mãe Terra, gritam as criaturas, gritam os mais pobres e, entre eles, os povos indígenas, e 

grita a futura geração. Esses clamores provocados pelos nossos excessos consumistas, à mercê 

de um antropocentrismo despótico, que provocam, por sua vez, as mudanças climáticas. 

 Diante deste quadro, é preciso limitar o colapso dos ecossistemas e há uma única opção 

segundo Francisco: arrependimento e mudança dos estilos de vida e dos modelos de consumo e 

produção. Não só em âmbito individual, mas também comunitário. Esta catástrofe ecológica, 

afirma o Pontífice merece a mesma atenção que outros desafios globais, como as graves crises 

sanitárias e os conflitos bélicos. 

 

https://www.vatican.va/content/francesco/pt/events/event.dir.html/content/vaticanevents/pt/2022

/7/21/messaggio-giornata-curacreato.html 
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2º ENCONTRO:  
 

AMIZADE É COMPROMISSO DE MISERICÓRDIA 

E LEALDADE 
 

 

 
- Colocar a Bíblia em um lugar de destaque. Junto a ela, colocar uma vela acesa e um vaso de 

flores. Providenciar uma faixa, cartaz ou banner com o tema e o lema do Mês da Bíblia deste 

ano.  

 

01. CANTO INICIAL: Juntos como irmãos... nº 102 

 

02. ORAÇÃO INICIAL - Pág. 03 

 

03. FALA, SENHOR! 

D. A conquista da terra é um itinerário que o povo de Israel percorre gradualmente, 

passo a passo. Não é uma guerra que se faz de um dia para o outro. Para isso, o povo 

precisa contar com aliados fiéis e surpreendentes! Vamos escutar com atenção!  

Canto: Fala, Senhor... nº 276 

 

Texto: Js 2,1-16  
- É bom que todos tenham a Bíblia em mãos para acompanhar; 

- Uma pessoa lê em voz alta; 

- Deixar um tempo para 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? O 

que o tema deste encontro tem a ver com o texto que lemos e 

escutamos? 

 

04. A PALAVRA DE DEUS É LUZ 

L.1 Ninguém vive sozinho. Toda experiência humana é social, ou seja, precisa ser 

compartilhada com os outros. A experiência da fé também é assim. Ninguém pode dizer 

que acredita em Deus sem o compromisso de expressar essa vivência de fé em uma 

comunidade concreta, feita de iguais, de irmãos e irmãs. Essa é a experiência do povo 

da Bíblia - é também a nossa, hoje. 

- Conhecemos pessoas afastadas do convívio da nossa Comunidade? Sabemos os 

motivos dessa postura? O que podemos fazer para aproximar e integrar essas pessoas 

novamente? 

 

L.2 A conquista da Terra foi um processo difícil. O povo de Deus não daria conta 

sozinho. Precisava fazer aliados para não cair nas mãos dos inimigos. Amizades 

surgem, muitas vezes, em meio às turbulências da vida, e se tornam laços que duram 

para sempre! Benditos sejam aqueles que podemos chamar de amigos! 

- Alguém deseja dar um breve testemunho sobre uma bonita experiência de amizade? 

 

L.3 Os espiões enviados por Josué não teriam escapado sem a ajuda de Raab. Para a 

mentalidade machista daquele tempo, esse episódio seria até mesmo vergonhoso: dois 

homens, guerreiros e líderes importantes do seu povo, são salvos da morte tendo que se 

esconder na casa de uma mulher, estrangeira e prostituta! Ainda bem que Deus não se 
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deixa vencer pelos nossos preconceitos! Raab é um instrumento de vida e salvação para 

o povo de Israel - ela é um sinal do amor incondicional de Deus por seu povo! 

- Quais preconceitos ainda vivemos em nossa sociedade, que precisamos combater e 

transformar? 

 

D. Amor com amor se paga. Compaixão exige compaixão como retribuição. Os dois 

espiões de Israel poderiam ter morrido se não tivessem a ajuda de Raab. Eles se 

comprometem em retribuir o bem que ela fez, garantindo a vida e a sobrevivência de 

toda a sua família. É esse o mundo que Deus quer: que as únicas dívidas entre nós sejam 

de respeito, amor e gratidão! 

- Que gestos de hospitalidade e gratidão temos experimentado em nossa Comunidade? 

Como podemos vencer a mentalidade do utilitário e do descartável, tão presente no 

mundo de hoje? 

 

05. A PALAVRA SE TORNA ORAÇÃO  
- Momento de oração pessoal e silenciosa, a partir da Palavra refletida e meditada. Depois, 

pode-se fazer uma partilha como oração em comum ou preces, de forma espontânea. 

 

06. NOSSO TESTEMUNHO 

D. A partir da reflexão sobre a Palavra de hoje, que compromisso nosso Grupo pode 

assumir?  
- Sugestão: Visitar ou ajudar, caso tenha em seu município, algum projeto social que acolhe 

pessoas desamparadas, andarilhos, crianças abandonadas, idosos ou outra realidade social. 

Também, sugerimos escrever uma mensagem carinhosa para uma pessoa amiga ou alguém que 

gostaria de sentir-se mais próximo na Comunidade.  

 

07. ORAÇÃO FINAL - Pág. 03 

 

08. CANTO FINAL: Vamos em paz, e o Senhor nos acompanhe... nº 737 

 

“Entrego essa encíclica social como uma humilde contribuição para a reflexão, a 

fim de que, perante as várias formas atuais de eliminar ou ignorar os outros, 

sejamos capazes de reagir com um novo sonho de fraternidade e de amizade social 

que não se limite a palavras”  

(FT, n.6). 

 

Carta no site da SANTA SÉ: 

https://www.vatican.va/content/francesco/pt/encyclicals/documents/papa-

francesco_20201003_enciclica-fratelli-

tutti.html?fbclid=IwAR3kSpI_7G5u9Kz3FqMj8SVNXkn7wTzKitCb84nsSbiE7sfSECnjcN3 

oFM 

 

https://www.vatican.va/content/francesco/pt/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html?fbclid=IwAR3kSpI_7G5u9Kz3FqMj8SVNXkn7wTzKitCb84nsSbiE7sfSECnjcN3
https://www.vatican.va/content/francesco/pt/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html?fbclid=IwAR3kSpI_7G5u9Kz3FqMj8SVNXkn7wTzKitCb84nsSbiE7sfSECnjcN3
https://www.vatican.va/content/francesco/pt/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html?fbclid=IwAR3kSpI_7G5u9Kz3FqMj8SVNXkn7wTzKitCb84nsSbiE7sfSECnjcN3
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3º ENCONTRO: 

 

A PAZ É FRUTO DA JUSTIÇA E DA VERDADE 
 

 
- Colocar a Bíblia em um lugar de destaque. Junto a ela, colocar uma vela acesa, um vaso de 

flores uma balança (lembrando a Justiça) e um cartaz com uma pomba (lembrando a Paz). 

Providenciar uma faixa, cartaz ou banner com o tema e o lema do Mês da Bíblia deste ano.  

 

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

 

02. ORAÇÃO INICIAL - Pág. 03 

 

03. FALA, SENHOR! 

D. A Bíblia é Palavra de Deus traduzida na linguagem humana. E, como sabemos, nem 

sempre é fácil decifrar o que o Senhor quer nos comunicar. Por isso, abramos o nosso 

coração para acolher sua Palavra e discernir qual a sua vontade para nós.  

Canto: A Palavra de Deus é luz... nº 262 

 

Texto: Js 6,1-21  
- É bom que todos tenham a Bíblia em mãos para acompanhar; 

- Uma pessoa lê em voz alta; 

- Deixar um tempo para 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? O 

que o tema deste encontro tem a ver com o texto que lemos e 

escutamos? 

 

04. A PALAVRA DE DEUS É LUZ 

L.1 O trecho bíblico que acabamos de ler e escutar é um dos mais difíceis da Sagrada 

Escritura. Ele narra a conquista de Jericó, uma das cidades mais importantes da 

Palestina. Contudo, será que tudo aconteceu do jeitinho que nos foi contado? Quando 

tomamos a Palavra de Deus nas mãos, é sempre importante saber diferenciar "o que o 

texto diz" do "que o texto quer dizer".  

- Quais passagens da Bíblia nós conhecemos e achamos difícil de compreender? 

Alguém do nosso grupo tem se dedicado a estudar a Bíblia com maior empenho? 

L.2 Temos que lembrar sempre uma coisa: os fatos que lemos na Bíblia não foram 

escritos ao mesmo tempo em que aconteciam. É como aquelas velhas histórias de 

família: são contadas boca a boca por gerações inteiras até que alguém resolva registrar 

por escrito essas memórias dos antepassados. Com o livro de Josué não foi diferente! 

Há uma distância de pelo menos 600 anos entre o fato acontecido e o texto escrito! É 

como dizem: quem conta um conto, aumenta um ponto! 

- Alguém se lembra daquela brincadeira do "telefone sem fio"? (Alguém do grupo pode 

contar como acontecia para os mais jovens). Com a Bíblia aconteceu de um jeito parecido! 

 

L.3 A conquista de Jericó, conforme a narração do livro de Josué, tem um tom mais de 

liturgia do que de guerra! Vamos olhar o texto de novo: não se fala em armas nem em 

organização militar - se destacam os sacerdotes, as trombetas, a Arca da Aliança: um 

ritual de culto! Quando esse texto foi escrito, o povo estava no exílio da Babilônia, ou 

voltando dele. O exílio foi uma experiência marcante, em que o povo se deu conta da 
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sua miséria e do seu pecado. Chegaram até mesmo a pensar que Deus tinha se esquecido 

e abandonado o seu povo! Mais do que descrever um diário de guerra, esse episódio tem 

a intenção de recordar a Israel um passado glorioso, em que o Senhor sempre esteve 

presente ao lado do seu povo amado. Foi assim no passado, será assim hoje e sempre! 

- Neste tempo de pandemia, conhecemos pessoas ou famílias que passaram por 

semelhantes crises de fé? Como superaram? Como podemos ajudar quem se encontra 

nessa situação? 

 

D. É preciso ter muito cuidado: tem gente que usa dos textos bíblicos com intenções 

perversas, para manipular pessoas e situações em proveito próprio. Textos como esse de 

Josué são muitas vezes apresentados para justificar a guerra e a morte de inocentes em 

nome da força política, de uma raça superior, em nome do próprio Deus! Jesus corrige 

essa mentalidade ao nos mostrar a face misericordiosa do Pai do Céu! Não nos 

deixemos enganar nesses tempos de fake news e de manipulação da informação! Quem 

prega o ódio e a violência em nome de Deus está, na verdade, contra Ele! O que Deus 

quer é a vida para todos, sem distinção!  

- Que discursos nós já escutamos que usam do nome de Deus para justificar o mal, a 

morte, a violência? Como podemos combater esses falsos profetas? 

 

05. A PALAVRA SE TORNA ORAÇÃO  
- Momento de oração pessoal e silenciosa, a partir da Palavra refletida e meditada. Depois, 

pode-se fazer uma partilha como oração em comum ou preces, de forma espontânea. 

 

06. NOSSO TESTEMUNHO 

D. A partir da reflexão sobre a Palavra de hoje, que compromisso nosso Grupo pode 

assumir?  
- Sugestão: De que forma podemos colaborar no combate contra a mentira e a manipulação do 

nosso povo (Ex.: não repassar notícias falsas; não fazer fofoca ou levantar falso testemunho; 

ter cuidado com as redes sociais e outras ações)? Que medidas e ações podemos propor à 

Igreja e às organizações da sociedade civil para evitar a desinformação e conter a violência? 

 

07. ORAÇÃO FINAL - Pág. 03 

 

08. CANTO FINAL: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver 

ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa que eu leve o perdão. Onde houver 

discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver 

erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde 

houver tristeza, que eu leve alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó 

Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que 

ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando 

que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. 
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4º ENCONTRO: 

 

DEUS SEMPRE CUMPRE AS SUAS PROMESSAS 

 

 
- Colocar a Bíblia em um lugar de destaque. Junto a ela, colocar uma vela acesa, um vaso de 

flores, o globo terrestre ou o mapa-múndi e a frase: "TERRA: CASA COMUM". Providenciar 

uma faixa, cartaz ou banner com o tema e o lema do Mês da Bíblia deste ano.  

 

01. CANTO INICIAL: Javé, o Deus dos pobres... nº 099 

 

02. ORAÇÃO INICIAL - Pág. 03 

 

03. FALA, SENHOR! 

D. A conclusão da jornada não significa o final do caminho. Ninguém pode se 

acomodar: sempre há o que se fazer para tornar o mundo um lugar melhor, uma casa 

para todos os irmãos e irmãs. A Palavra de Deus é que nos anima nessa tarefa:  

Canto: A vossa Palavra, Senhor... nº 266 

 

Texto: Js 21,43-45 
- É bom que todos tenham a Bíblia em mãos para acompanhar; 

- Uma pessoa lê em voz alta; 

- Deixar um tempo para 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? O 

que o tema deste encontro tem a ver com o texto que lemos e 

escutamos? 

 

04. A PALAVRA DE DEUS É LUZ 

L.1 Todo o livro de Josué gira em torno do tema da terra. Mais do que um lugar para 

morar, Canaã é a promessa feita aos pais: Abraão, Isaac e Jacó. A posse da Terra da 

Promessa é como um selo no compromisso que Deus fez com o seu povo: chegou a 

hora de repousar e saborear a conquista alcançada a duras penas. 

- Como entendemos hoje o valor da terra para o ser humano? Temos uma mentalidade 

de cuidado com a vida como um todo ou apenas agimos como predadores dos bens que 

a natureza pode nos oferecer? 

L.2 Israel recebe a terra como um dom de Deus. Mais do que uma fonte de renda ou de 

lucro, a terra exige cuidado, pois é fonte e, assim, símbolo da vida. O Papa Francisco 

tem insistido em dizer que o acesso à terra e aos bens naturais é um direito de todo ser 

humano, faz parte de sua dignidade mais profunda. Privar as pessoas de condições de 

vida com dignidade é desumano, é devastador.  

- Quais classes e categorias sociais hoje são mais desrespeitadas em seus direitos? 

Como temos agido diante dessas situações de injustiça? 

 

L.3 O pequeno trecho que lemos hoje apresenta uma espécie de conclusão do caminho 

empreendido pelo povo de Deus. O livro de Josué vai chegando ao final, mostrando que 

a conquista da terra não é simples vitória militar de Israel, mas um dom concedido pelo 

Deus fiel, sempre atento em cumprir as suas promessas. Ele mantém a sua palavra e a 
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sua aliança: agora cabe ao povo assumir a responsabilidade de como agir diante de Deus 

nessa nova fase de sua vida. A liberdade foi conquistada: agora é hora de testar o 

exigente aprendizado nas escolhas que serão realizadas.  

- Alguém sabe contar resumidamente a história da nossa comunidade? Que pessoas e 

fatos mais marcam a nossa memória? Que compromissos podemos assumir para o 

futuro? 

 

05. A PALAVRA SE TORNA ORAÇÃO  
- Momento de oração pessoal e silenciosa, a partir da Palavra refletida e meditada. Depois, 

pode-se fazer uma partilha como oração em comum ou preces, de forma espontânea. 

 

06. NOSSO TESTEMUNHO 

D. A partir da reflexão sobre a Palavra de hoje, que compromisso nosso Grupo pode 

assumir?  
- Sugestão: Realizar um encontro com a catequese para contar a história da Comunidade 

(córrego, vila, bairro, cidade) utilizando o material das Santas Missões Populares, testemunhos 

e outros registros que estiverem disponíveis.  

- Realizar com os outros Grupos de Reflexão da Comunidade um bonito momento de 

celebração (Celebração da Palavra, Adoração, Ofício Divino das Comunidades ou outra 

atividade) e confraternização. 

 

07. ORAÇÃO FINAL - Pág. 03 

 

08. CANTO FINAL: Nós somos o povo... nº 719 
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Carta Pastoral dos Bispos do Regional Leste 3 

"A MELHOR POLÍTICA"  

(01/07/2022) 

 

 Citando o Papa Francisco, Documentos da Igreja, 

textos bíblicos e lançando um olhar sobre a realidade atual, os 

bispos do Regional Leste 3 (Arquidiocese e dioceses do 

Espírito Santo), publicam uma carta à sociedade com o 

objetivo de provocar uma reflexão sobre as próximas eleições. 

 Sobre a realidade, os bispos referem-se à "crise global 

de dimensões econômica, ecológica, ética, intelectual, social e 

política, intensificada e ampliada pela crise sanitária 

decorrente da pandemia global da Covid-19 a partir de 2020"; 

descrevem a predominância dos perfis dos políticos que nos 

governam: "Uma boa parte de nossos parlamentos está 

ocupada por políticos que reproduzem esses aspectos 

negativos da política e não têm demonstrado a reta conduta 

que se espera de representantes eleitos para o Poder 

Legislativo"; reconhecem o agravamento da pobreza e a 

fragilidade na defesa de direitos humanos e dignidade: 

"Somos também testemunhas dos elevados preços dos combustíveis, gás de cozinha, 

energia elétrica, carnes, óleo de cozinha e outros produtos da cesta básica, e sabemos 

muito bem que os efeitos dolorosos desses aumentos são sentidos primeira e mais 

sofridamente pelos mais pobres e desamparados, ou seja, por aqueles a quem Jesus nos 

manda amar e atender como se a Ele mesmo amparássemos (cf. Mt 25, 31-46). Além 

desses, o número de pessoas desempregadas e que amargam situação de extrema 

pobreza aumentou de maneira preocupante no Brasil"; e demonstram preocupação com 

o meio ambiente, nossa casa comum: "Vemos também com tristeza o avanço do 

desmatamento e a destruição de biomas fundamentais ao equilíbrio ecológico, além do 

avanço do garimpo e do agronegócio sobre terras indígenas, que tem provocado, além 

da destruição de nossa Casa Comum". 

 Com base nesta análise, a Carta dos Bispos propõe alguns temas a serem 

observados pelos eleitores na escolha dos candidatos: 

 1. Casa comum: "Quem não integra a concepção ecológica profunda a seus projetos 

políticos ou já demonstrou descaso com o ecossistema em sua gestão ou mandato 

não merece nosso voto e não pode dizer-se em sintonia com o pensamento de 

nossa Igreja". 

 2. Defesa da vida: "Tudo o que atenta contra qualquer aspecto da integralidade da 

vida humana deve ser combatido pelos meios disponíveis, entre os quais está a 

política". 

 3. Segurança e Direitos humanos: "A ideia errônea de que o crime deve ser 

combatido com a violência e o ódio, fortemente presente nos discursos políticos 

atuais, está em total contradição com os princípios evangélicos e com a Doutrina 

Social da Igreja". 
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 4. Economia: "O discurso político que só reconhece como meta da economia o 

crescimento da riqueza, os resultados financeiros, a austeridade fiscal e o 

compromisso com as grandes corporações e com os agentes financeiros está em 

contradição com o ensino social da Igreja. O mesmo ocorre com os programas de 

governo que não assumem o papel determinante do Estado na gestão da economia 

na perspectiva da vida humana". 

 5. Democracia: "Partidos, candidatos ou candidatas e cabos eleitorais que simpatizam 

com regimes ditatoriais ou que atentam, com palavras e atos, contra a democracia 

e suas instituições também estão fora de sintonia com os ensinamentos de nossa 

Igreja e, como tais, não merecem nosso apoio". 

 6. Verdade: "busquemos o debate eleitoral aberto, no qual não se escondam as 

propostas e projetos, e evitemos as candidaturas e campanhas pautadas na 

difamação do outro, nas falsas notícias, no discurso raivoso e nas mensagens de 

ódio transmitidas por aplicativos". 

 7. Honestidade: "a corrupção não aparece apenas na forma de roubos ou desvios de 

verbas, mas também na distorção da função dos mandatos e no seu uso 

interesseiro. O uso dos mandatos políticos para a criação de vantagens individuais 

ou de grupos particulares também corrompe o sentido da política e da coisa 

pública". 

 

- Leia o texto na íntegra no site do Regional Leste 3: https://cnbbleste3.org.br/carta-

pastoral-dos-bispos-do-regional-leste-3-a-melhor-politica/ 
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FESTA DO GLORIOSO SÃO MATEUS - Padroeiro Diocesano 

21 de setembro de 2022 - 16h -  

Catedral Diocesana em São Mateus-ES 

 

ORAÇÃO A SÃO MATEUS 

 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. 

 

 

 

SÃO MATEUS INTERCEDEI POR NÓS 

(Hino: 60 anos da Diocese de São Mateus ES / Letra e música: Dom Paulo Bosi Dal´Bó) 

REFRÃO: São Mateus intercedei por nós, olhai por nossa “Igreja Profética e 

Missionária, // a serviço da vida”, semeando o amor //. 

1. Comunidade Eclesial de Base, solo fértil da Igreja em São Mateus. Opção pela vida e 

por todos, Igreja Santa, Povo de Deus. Aberta aos novos tempos, alicerçada na partilha 

e no amor. Congregada na missão e profetismo, seguindo os passos de Jesus o Bom 

Pastor. 

2. Compromisso social é fruto do Evangelho e da missão popular. Pelas mãos de tantos 

homens e mulheres, doando a vida, em seu jeito de amar. Respeitando as diversas 

culturas, na esperança de formar um mundo irmão. Negros e brancos, celebrando a nova 

história, pobres e ricos partilhando o mesmo pão. 

3. Semente lançada na terra, missão nobre de um bom semeador. Germinou, cresceu e 

deu frutos. É o novo tempo, a colheita chegou. Pastorais e movimentos se unem, 

irmanados num só coração. Na unidade a “MISSÃO CONTINUA”, na diversidade se 

faz comunhão. 

4. Nas montanhas, planícies e rios, nas cidades, no campo e no mar. Nas conquistas, 

conflitos e encantos, Igreja viva em todo lugar. Colher os frutos e lançar novas 

sementes, plantar a vida e soltar a nossa voz. No passado, no presente e no futuro, 

somos Igreja, São Mateus, rogai por nós. 
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