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Roteiro  para  os Grupos  de  Reflexão 

Mês de setembro – 2017 – Caderno 426  

Mês da Bíblia 2017 
 

“Para que n’Ele nossos povos tenham vida”.  

“Anunciar o Evangelho e doar a própria vida! (cf. 1Ts 2,8) 

 

 
 

INTRODUÇÃO AO ROTEIRO  

A proposta do mês da Bíblia deste ano é estudar, refletir e vivenciar a Primeira Carta aos Tessalonicenses. 

Mais uma vez, este estudo está em sintonia com a Conferencia de Aparecida. Ela retoma a segunda parte de seu 

lema: “Para que n’Ele nossos povos tenham vida”. Se no ano passado o foco era a vida de família, este ano o 

destaque será para a vida de comunidade. Paulo deu o melhor de si para anunciar a Boa Nova de Jesus, por isso, o 

lema que vai animar o nosso estudo é “anunciar o Evangelho e doar a própria vida! (cf. 1Ts 2,8). Somos motivados 

a dar o melhor de nos mesmos para o serviço do anúncio do Evangelho e para o crescimento do Reino de Deus. 

Como em um bolo recheado, com vários sabores, este estudo vem envolvido em muitos acontecimentos 

importantes. Estamos celebrando este ano os 300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora da Conceição 

Aparecida no rio Paraíba. Ela aparece pequena, negra e quebrada. Sua devoção é marcada por uma forte 

solidariedade a todos os diminuídos pelo sofrimento, discriminados pela cor e pela escravidão e quebrados pelos 

maus tratos. Celebramos também os 500 anos da Reforma Protestante, tempo de revisão e de busca de aproximação 
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entre as igrejas, pois os desafios do mundo são comuns a católicos e protestantes. Somos seguidores de Jesus, Ele 

quer que sejamos irmãos e, desafios comuns exigem respostas comuns. 

Nos preparamos ainda para o 14º encontro Intereclesial das Comunidades de Base do Brasil que vai acontecer 

em janeiro de 2018, em Londrina – PR. O encontro vai debruçar-se sobre o desafio da evangelização no mundo 

urbano. “Deus habita a cidade” (Sl 47,9), mas nem sempre conseguimos atingir o coração das pessoas que vivem na 

cidade, muitos são engolidos por ela e até perdem o espírito religioso que tinham. Paulo soube enfrentar os desafios 

da cidade de seu tempo e soube anunciar Jesus Cristo em meio a muitas dificuldades, sofrimentos e perseguições. O 

estudo de Tessalonicenses vai nos ajudar a abrir caminhos em meios às dificuldades e desafios para a evangelização 

hoje. 

Desejamos que este estudo fortaleça nossa fé, anime nossas comunidades, ilumine a presença dos leigos(as) 

como verdadeiros sujeitos eclesiais e abram pistas para o serviço de evangelização, sobretudo diante dos novos 

desafios da cidade. Que possamos “Anunciar o Evangelho e doar a própria vida” (cf. 1 Ts 2,8), “Para que n’Ele 

nossos povos tenham vida”. 

 

 

Oração para antes da leitura da Bíblia (Todos os dias) 

L1.: Senhor, nossas palavras são demasiado pobres para agradecer-te o maravilhoso dom de tua palavra 

escrita que, ultrapassa os limites do tempo continua a falar-nos da Fé, que dá sentido a vida, da alegria que 

abre os corações, do amor que nos faz irmãos. 

T.: Concede-nos, Senhor, grande amor pela Bíblia. 

L2.: Queremos aproximar-nos desse livro com fé para que saibamos encontrar em suas páginas sagradas a 

resposta para os nossos problemas, o amor que une a família, a paz que o mundo precisa. 

T.: Ensina-nos, Senhor, a ler a Bíblia com respeito, humildade e fé. 

L3.: Queremos coloca-la em nossas casas para que seja luz que ilumina, palavra que acalma, presença viva 

de amor! 

T.: Nós te pedimos, ó Pai, que mesmo cansados e insatisfeitos, tenhamos a coragem de aproximar-nos 

da Bíblia para encontrar nela o Caminho, a Verdade e a Vida.  Amém.   
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1ª Reunião: O Evangelho se espalhou 

 

01. Iniciando nosso encontro:  

a) Preparação do ambiente: Bíblia, vela acesa e flores, cartaz do Mês da Bíblia, algo que 

lembre a missão.  

b) Canto de um mantra, invocação da Trindade,  

c) Oração do Espírito Santo 

d) Lembrar a tarefa da última reunião e partilhar. 

 

02. PREPARANDO PARA OUVIR A PALAVRA: 

L.1.: Mais uma vez, a Igreja do Brasil, procura animar e reforçar a fé e a esperança de nossas comunidades através 

do estudo, da reflexão e da prática da Palavra de Deus. Somos convidados a voltar nossa atenção para a Primeira 

Carta de Paulo aos Tessalonicenses. Trata-se uma carta escrita por Paulo e dirigida a toda a comunidade. Era para ser 

lida para todos a fim de reforçar a esperança em Jesus Cristo e encorajar o testemunho diante das dificuldades. O 

Mês da Bíblia deste ano quer nos aproximar deste testemunho missionário dos primeiros cristãos da Tessalônica. 

Quer buscar uma luz e inspiração para o nosso testemunho cristão no mundo de hoje. Para que, em Jesus, todos os 

povos tenham vida. 

Todos (cantando): Sim eu quero, que luz de Deus que um dia em mim brilhou, jamais se esconda não se 

apague em mim o seu fulgor. 

 

03. DEUS NOS FALA: 

Canto de aclamação 

Ler na Bíblia: 1Tessalonicenses, 1,1-10. 

Chave de Leitura: 

a. De que forma o Evangelho foi anunciado na comunidade? 

b. Quais são os frutos desta pregação do Evangelho? 

c. Partindo do testemunho da comunidade, para onde o Evangelho se espalhou? 

d. Em que este texto ilumina a nossa vida de comunidade, hoje? 

 

04. Um olhar sobre a Palavra de Deus  

L.2.: A Primeira Carta aos Tessalonicenses é também o primeiro escrito do Novo Testamento, datado possivelmente, 

entre o ano 50 ou 51. É com esta Carta que começa a Escritura Cristã, o Novo Testamento. Mesmo os Evangelhos 

são escritos posteriores às cartas de Paulo. A iniciativa de escrever cartas era uma forma de estender a presença dos 

missionários nas novas comunidades cristãs que surgiam a partir da pregação dos apóstolos. Nelas aparecem a 

primeira exposição dos temas teológicos que irão nortear o Cristianismo. 

Todos (cantando): Tua Palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. //: Lâmpada para os meus pés, Senhor, 

luz para o meu caminho. (bis) 

L.3.: : Tessalônica era uma cidade da Macedônia, muito bem localizada à beira mar. Próspera e bem situada, a 

cidade atraía ricos comerciantes, latifundiários gananciosos e militares aposentados. Conforme seu costume habitual, 

Paulo, ao chegar à cidade, dirige-se primeiramente ao povo judeu. Na sinagoga, prega por três sábados (At 17,3; 1Ts 

2,14-15). Algumas pessoas aderem à pregação, judeus, gregos e mulheres (At 17,4). Diante desse pequeno sucesso 

na sinagoga dos judeus, provavelmente Paulo se dirige aos gentios, isto é, a outras etnias, e passam a reunir-se na 

casa de Jasão. (At 17,5). Os judeus reagem contra a pregação e o conflito se agrava (At 17,5-8).  

Todos: Vós vos tornastes um modelo para todos os fiéis (1Ts 1,7) 

L.4.: O motivo da acusação envolvia o transtorno causado pelo anúncio da Palavra na cidade. Soava como uma 

ameaça ao imperador romano, com a concorrência de outro rei: Jesus. Paulo e seus companheiros tiveram que fugir 

durante a noite. E a acolhida do anúncio da Palavra se deu em meio a muitas tribulações (1,6). Por isso, havia 
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motivos de sobra para render graças a Deus. A Palavra de Deus já estava gerando frutos na comunidade, através da 

fé operante, do amor laborioso e da esperança resistente (1,3), a ponto de tornar-se modelo para as demais igrejas da 

região (1,7-8). Os discípulos e discípulas de Jesus anunciam o Evangelho para que nele as comunidades tenham vida, 

e em seu exemplo possam se espelhar. 

Todos: Vós vos tornastes um modelo para todos os fiéis (1Ts 1,7) 

L.5. Evangelho da Semana [03/setembro]: Mateus 16,21-27 – A missão de Jesus inclui risco e ameaças. Jesus não 

esconde esses desafios seus discípulos. A primeira Carta aos Tessalonicenses confirma essa realidade que, em certo 

sentido, não é muito diferente para os cristãos de hoje. Em muitos lugares os cristãos ainda são perseguidos e mortos. 

Tenhamos coragem de perseverar na missão. Não desanimemos diante das dificuldades. Somente assim o Evangelho 

avança. Desde modo, o Reino de Deus ganha força em nosso meio e abre caminho entre as dificuldades. 

Todos (cantando): Toda palavra de vida é Palavra de Deus. Toda ação de liberdade //: é a divindade agindo 

entre nós. (bis). 

 

05. PUXANDO CONVERSA: O que mais nos chamou a atenção nos comentários do texto bíblico e do tema 

da reunião de hoje? 

 

06. PERGUNTA PARA O PLENÁRIO: 

Em nossa comunidade o estudo e a vivência da Palavra de Deus está crescendo ou diminuindo? Que podemos 

fazer para melhorar? 

 

07. REZAR A PALAVRA DE DEUS NA VIDA. 

1. Senhor, fortalecei-nos em nossas dificuldades e tribulações. Não nos deixe perder a fé e a esperança e que nossas 

atitudes sejam iluminadas pelo testemunho dos primeiros cristãos, rezemos: 

Todos: Senhor, firmai os nossos passos no caminho de vossa Palavra! 

2. Senhor, que a acolhida da Palavra pelos cristãos da Tessalônica desperte em nós um amor maior e um 

compromisso mais firme no anúncio do Evangelho em nossas comunidades, rezemos. 

3. Senhor, que diante das dificuldades do anúncio do Evangelho em nossas cidades, não percamos o ânimo, mas 

sejamos perseverantes e animados, rezemos: 

(Outras preces espontâneas) 

 

08. COMPROMISSOS DA SEMANA: 

1. Ler em casa o texto da próxima reunião 1Ts 2,1-12 

2. Convidar outros amigos ou vizinhos para participar da próxima reunião. 

 

09. ENCERRAMENTO: a) Avisos. B) Canto 

Oração final Dirigente: Ó Senhor, damos sempre graças por todos aqueles e aquelas que perseveram na fé, 

firmes na acolhida de vossa Palavra. Que o Deus da Paz, os recompense por vosso amor e constância em Jesus 

Cristo. Ele também nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém!  
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2ª Reunião: Dispostos a doar a própria vida 

 

01. INICIANDO NOSSO ENCONTRO: 

a) Preparação do ambiente: Bíblia, vela acesa, espinhos e algo que lembre os sofredores 

de nossa comunidade. 

b) Canto de um mantra, invocação da Trindade,  

c) Oração do Espírito Santo. 

d) Partilhar a tarefa da semana anterior.  

 

02. PREPARANDO PARA OUVIR A PALAVRA 

L.1. A comunidade de Tessalônica apresenta-se como uma fraternidade convocada pelo 

próprio Deus, reunida em nome de Jesus Cristo, através da ação missionária de 

apóstolos cristãos. Essa comunidade se forma entre a ternura materna e o afago paterno, 

com trato de “religioso respeito, com justiça e com toda a distinção” (2,10). Mas é uma comunidade que se forma em 

meio à luta, perseguição, trabalho árduo, batalha incessante. Mas a Carta faz referência às autoridades judaicas com 

palavras duras: “Estes mataram o Senhor Jesus, como mataram os profetas e como também perseguiram a nós; não 

procuram agradar a Deus e são inimigos de todos” (2,15). Eles impediam que o Evangelho fosse levado a outros 

povos. 

Todos (cantando): Bendita, bendita, bendita a Palavra do Senhor. Bendito, bendito, bendito quem a vive com 

amor. (bis) 

 

03. DEUS NOS FALA: 

Ler na Bíblia: 1Tessalonicenses 2,1-12. 

Chave de Leitura:  

a. Como se deu a chegada do Evangelho na Tessalônica? 

b. O que orientava este anúncio do Evangelho? 

c. A que Paulo compara a presença dos missionários na Comunidade?  

d. A que Paulo exorta, encoraja e incentiva a comunidade? 

e. O que este texto tem a dizer para nós, hoje? 

 

04. Um olhar sobre a Palavra de Deus  

L.2.: O ambiente social gestado a partir da dominação do Império Romano petrificou o sistema político social 

baseado em três classes principais, cidadãos livres, libertos e escravos. Assim, na Tessalônica, quando Paulo propõe 

trabalhar com as próprias mãos, o que significa trabalho duro e penoso, reverte esse sistema, no qual os escravos 

trabalhavam e os cidadãos gozavam do privilégio da vida ociosa. Também por isso, a missão paulina teve tanto 

sucesso junto às comunidades. Vale lembrar “Trabalhamos noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós” 

(2,9). A mesma prática de trabalho, em vista da gratuidade da pregação, assegurava o ideal de “anunciar o Evangelho 

e doar a própria vida” (cf. 1Ts 2,8). 

Todos (cantando): Bendita, bendita, bendita a Palavra do Senhor. Bendito, bendito, bendito quem a vive com 

amor. (bis) 

L.3.: Os apóstolos recordam que sua passagem pela comunidade foi diferente de outros mestres. Estes cobravam 

pelas suas pregações e eram treinados para fazer belos discursos a serviço de quem lhes pagava. Os apóstolos não 

fazem assim. A gratuidade e a sinceridade é que dão credibilidade ao anúncio. Em sua ação missionária, não há erro 

nem segundas intenções. Os apóstolos querem apenas que os irmãos perseverem na fé que receberam. Não buscamos 

glórias humanas – Os apóstolos se submetem ao exame de Deus e a não buscar a glória dos homens. O anúncio não 

pode ser separado do anunciador. Assim também Jesus Cristo não buscou a própria glória. 

Todos: Queremos Anunciar o Evangelho e doar a própria vida! (cf. 1Ts 2,8) 
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L.4.: É importante destacar que neste texto, pela primeira vez, aparece o termo “apóstolo”. Ele é empregado para 

Paulo e para os que estão evangelizando com ele. O termo “apóstolo” quer dizer “enviado”. Paulo tem consciência 

de que não é um dos doze. Ele mesmo não conheceu Jesus pessoalmente, somente na aparição, no caminho de 

Damasco (At 9,1-9; 22,5-16; 26,9-18). Foi um chamado especial. Paulo defende o título de apóstolo para si (Gl 1,1; 

1Cor 9,1; 2Cor 12,11-12), pois entende que recebeu a missão de levar o Evangelho aos gentios e até os confins do 

mundo (At 9,15). E a imagem que gosta de utilizar para com os cristãos da comunidade é da mãe que acaricia os 

filhinhos. Eles ficarão adultos e saberão encontrar o próprio alimento e andar por conta própria. Como nos lembra o 

Papa Francisco: “a Igreja é mãe e prega ao povo como uma mãe fala ao seu filho, sabendo que o filho tem confiança 

de que tudo o que se lhe ensina é para seu bem, porque se sente amado” (EG,139).  

Todos: Queremos Anunciar o Evangelho e doar a própria vida! (cf. 1Ts 2,8) 

L.5 Evangelho da Semana [10/setembro]: Mateus 18,15-20. O Evangelho nos recomenda o cuidado com nossos 

irmãos. A Igreja é uma comunidade, um corpo. Se um membro está ferido, precisa de ajuda, de cuidados, afinal todo 

o corpo sofre. Porém, temos grande resistência para assumir nossas falhas, achamos que estamos sempre certos. Só 

os outros é que erram. Sejamos mais honestos, ouçamos mais a Palavra de Deus e da Igreja e nossa comunidade 

ganhará mais vida e será um fermento da justiça e da verdade no mundo. 

Todos: Eu vim para que todos tenham vida. Que todos tenham vida plenamente. 

 

05. PUXANDO CONVERSA: O que mais nos chamou a atenção nos comentários do texto bíblico e do tema 

da reunião de hoje? 

 

06. PERGUNTA PARA O PLENÁRIO:  

No anúncio do Evangelho em nossa região estamos avançando ou recuando diante das dificuldades? Por quê? 

 

07. REZAR A PALAVRA DE DEUS NA VIDA. 

1. Senhor, neste mês da Bíblia ajuda-nos a ser mais doados no anúncio da vossa Palavra. Que cresça em nós o 

espírito de gratuidade, rezemos: 

Todos: Senhor, fazei-nos dispostos a doar a própria vida! 

2. Senhor, que a exemplo dos apóstolos, procuremos anunciar o Evangelho para agradar a Deus e não aos homens, 

rezemos. 

3. Senhor, que sejamos mais fraternos com os membros de nossa comunidade para que ela seja realmente uma 

comunidade evangelizadora, rezemos: 

 (Outras preces espontâneas) 

 

08. COMPROMISSOS DA SEMANA:  

1. Ler em casa o texto da próxima reunião 1Ts 3,1-10. 

2. Procurar descobrir as necessidades de nossa comunidade e colocar-se à disposição para assumir alguma atividade 

ou trabalho que você possa colaborar. 

 

09. ENCERRAMENTO: a) Avisos. b) Canto /  

Oração final: Dirigente: Como fez com a comunidade de Tessalônica, Paulo, hoje, nos exorta, a todos e a cada 

um de nós, a levarmos uma vida digna de Deus, que nos chama para o Reino de sua glória (2,12). Que isso se 

concretize em nossa vida hoje e sempre. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém!  

  /  
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3ª Reunião: Para vos confirmar e encorajar na fé 
 

01. INICIANDO NOSSO ENCONTRO 

a) Preparação do ambiente: Bíblia, vela acesa, um símbolo que lembre a 

fraternidade na comunidade. 

b) Canto de um mantra, invocação da Trindade,  

c) Oração do Espírito Santo 

d) Lembrar a tarefa da semana anterior 

 

02. PREPARANDO PARA OUVIR A PALAVRA  

L.1. O capítulo 3 da 1ª Carta aos Tessalonicenses é como uma ponte entre a 

parte inicial (cap. 1 e 2) e a final (cap. 4 e 5) da Carta. Os temas da ação de graças e exortações retornam, com novas 

motivações, mas sempre agradecendo a Deus pela boa acolhida do Evangelho e pelo modo como os tessalonicenses 

abraçaram a fé e como estão vivendo. Quem anuncia o Evangelho não tem uma vida humanamente fácil. Paulo 

estava em Atenas depois de chegar de Bereia, de onde teve que fugir às pressas por causa dos judeus de Tessalônica 

(At 17,13-15). Em Atenas ele não foi bem-sucedido em seu discurso no Areópago (At 17,22-34). Daí enviou 

Timóteo a Tessalônica para fortalecer a comunidade e colher informações sobre como a comunidade estava vivendo. 

Todos (cantando): E pelo mundo eu vou, cantando o teu amor. Pois disponível estou, para servir-te, Senhor! 

(bis) 

 

03. DEUS NOS FALA: 

Ler na Bíblia: 1Tessalonicenses 3,1-10. 

Chave de Leitura: 

a. O que leva Paulo a enviar Timóteo à Tessalônica? 

b. Que notícias Timóteo traz da comunidade? 

c. Que resultado as notícias provocam? 

d. O que este texto tem a dizer para nós hoje? 

e. Como temos zelado do cultivo da Palavra em nossa comunidade? 

 

04. Um olhar sobre a Palavra de Deus. 

L2. A comunidade de Tessalônica já havia recebido o primeiro anúncio, mas era preciso consolidar a formação. 

Chegou a hora do segundo momento: reforçar o que foi semeado, solucionar problemas, esclarecer dúvidas. Não é 

suficiente só transmitir, mas é preciso também acompanhar, seguir a comunidade, tornar-se responsável pelo seu 

crescimento. O receio de Paulo era justamente que diante das perseguições a comunidade desanimasse e todo o 

trabalho estaria perdido. Paulo “ausente fisicamente, mas presente em espírito” (1Cor 5,3; Cl 2,5), queria ir visitar a 

comunidade (2,17; 3,6.10) para levar uma consolação (3,7; 4,13.18) e se necessário doar a própria vida (2,8; 3,8). 

Todos (cantando): E pelo mundo eu vou, cantando o teu amor. Pois disponível estou, para servir-te, Senhor! 

(bis) 

L.3. Paulo não especifica quais são os motivos que o impedem de visitar a comunidade, mas os atribui ao Tentador 

(2,18, cf. 1Cor 7,5). O receio de Paulo é que Satanás torne infrutífera a proclamação do Evangelho e enfraqueça a fé 

dos tessalonicenses. É difícil crer que este “Tentador” seja um ser sobrenatural. É possível que Paulo evite dar o 

nome verdadeiro. E então devemos pensar novamente no Império Romano e seu sistema repressor. Este sim teria o 

poder de prender Paulo e impedi-lo de visitar a comunidade. Hoje, encontramos aqueles que preferem um Evangelho 

mutilado, fácil e que não incomode ninguém; mas também os grandes poderes que impedem que o Evangelho seja 

boa notícia para os excluídos que buscam a sua libertação. 
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Todos (cantando): Eu sou semeador. Vou semeando a Palavra do Senhor! (bis) 

L.4. Um dos objetivos da visita de Timóteo era justamente levar a consolação aos irmãos da comunidade. Mas, por 

sua vez, a comunidade dos tessalonicenses – com sua fidelidade e perseverança – traz consolação ao apóstolo Paulo. 

Os irmãos vivem a mesma vida, partilham seus sentimentos, transmitem força e coragem um ao outro (2,8). Daí que 

oração expressa agradecimento pelas boas notícias da parte da comunidade e também o anseio de Paulo de visitá-la, 

para matar a saudade e também para completar o trabalho de evangelização que foi iniciado. 

Todos (cantando): Eu sou semeador. Vou semeando a Palavra do Senhor! (bis) 

L.5. Evangelho da Semana [17/setembro]: Mateus 18,21-35. Sabemos que é difícil perdoar. Porém, o perdão é 

libertador. É tirar um fardo pesado das costas. Por isso Jesus recomenda a perdoar infinitamente – setenta vezes sete 

– faça a experiência do perdão. Verá que a vida fica mais leve. E quando rezamos o Pai Nosso, dizemos a Deus que 

Ele pode nos perdoar, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não é bom que essa medida seja muito 

apertada. Quanto mais perdoamos, mais Deus nos perdoa também. Reflita... 

Todos (cantando). Se eu não perdoar o meu irmão. O Senhor não me dá o seu perdão. / Eu não julgo para não 

ser julgado. Perdoando é que serei perdoado. 

 

 

5.  PUXANDO CONVERSA: O que mais nos chamou a atenção nos comentários do texto bíblico, no do tema 

da reunião de hoje? 

6. PERGUNTA PARA O PLENÁRIO: 

O Evangelho tem sido Boa Notícia para os pequenos e sofredores de nossa comunidade? Dê exemplos. 

 

7. REZAR A PALAVRA DE DEUS NA VIDA. 

1. Senhor, neste mês da Bíblia, fazei crescer em nós e em nossas comunidades o cuidado com a leitura, a reflexão, a 

vivência e o anúncio da Palavra de Deus, rezemos: 

Todos: Senhor, confirmai em nós a fé e a esperança! 

2. Senhor, que a exemplo dos apóstolos, procuremos zelar do crescimento da fé e do testemunho em nossas 

comunidades, rezemos. 

3. Senhor, que saibamos consolar e animar os que andam desanimados e até desacreditados em nossas comunidades, 

rezemos: 

(Outras preces espontâneas) 

 

8. COMPROMISSOS DA SEMANA 

1. Ler em casa o texto da próxima reunião 1Ts 4,1-8. 

2. Procurar descobrir formas de ampliar os cursos bíblicos e os grupos de reflexão ou círculos bíblicos em nossa 

comunidade. 

 

9. ENCERRANMETO: a) Avisos; b) Cântico. 

Oração final. Dirigente: Que o próprio Deus e nosso Senhor, abra os caminhos à nossa frente. Que Ele faça 

crescer, abundantemente, o amor de uns para com os outros e para com todos. Que Ele confirme os nossos 

corações na santidade diante de Deus e de nossos irmãos. Que o Deus da paz e rico em misericórdia nos 

abençoe e nos guarde. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 
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4º Reunião: Chamados à santidade 

 

01. Iniciando nosso encontro 

a) Preparação do ambiente: Bíblia, vela acesa, algo que lembre a família unida.  

b) Canto de um mantra, invocação da Trindade,  

c) Oração do Divino Espírito 

d) Partilhar a tarefa da semana anterior 

 

02. PREPARANDO PARA OUVIR A PALAVRA  

Leitor 01: É preciso progredir sempre mais, no caminho do seguimento de Jesus. O exemplo dos missionários, e da 

comunidade que vive o amor deu força a Paulo para continuar progredindo apesar dos sofrimentos e tribulações. A 

santidade cristã não é um ponto de chegada, mas um modo de proceder, um caminho a ser feito no amor. Os cristãos 

são os eleitos de Deus (1Ts 1,4) santificados e chamados a ser santos (1Cor 1,2). “É vivendo com amor e oferecendo 

o próprio testemunho cristão nas ocupações de cada dia que somos chamados a nos tornarmos santos. Se a pessoa é 

casada, a santidade é amar sua esposa, seu esposo; se é religiosa, que seja santa dedicando sua vida a Deus; se é um 

catequista, seja santo tornando-se sinal da presença de Deus. (...) Cada passo à santidade nos fará uma pessoa melhor 

livre do egoísmo e do fechamento em si mesmo. Compreender isso muda tudo.” (Papa Francisco).  

Todos: Ilumina, Ilumina. Nossos pais, nossos filhos e filhas. Ilumina, Ilumina, cada passo das nossas famílias. 

(bis) 

 

03. DEUS NOS FALA: 

Ler na Bíblia: 1Tessalonicenses 4,1-8. 

Chave de Leitura: 

a. Em que é preciso progredir sempre? 

b. Segundo Paulo, qual é a vontade de Deus? 

c. O que Paulo exorta sobre a vida matrimonial? 

d. O que acontece com quem rejeita a instrução dos apóstolos? 

e. Em que este texto ilumina a vida de nossas famílias, hoje? 

 

04. Um olhar sobre a Palavra de Deus 

L2: O mandamento do amor inclui o respeito ao próprio corpo. Nas grandes cidades do Império como Tessalônica a 

imoralidade mais comum era a prostituição. Paulo falará na carta aos Coríntios: “vosso corpo é templo do Espírito 

Santo que mora em vós” (1Cor 6,19). Daí a exortação para os cristãos se afastarem da imoralidade. Quem vive a 

santidade cristã respeita o próprio corpo e o corpo da comunidade. O corpo humano não pode ser instrumentalizado 

apenas com o fim de usufruir do prazer, tampouco comercializado como ocorre com o crescimento da chamada 

indústria pornográfica. O corpo é a vida, ele é imagem e semelhança de Deus. 

Todos: Ilumina, Ilumina. Nossos pais, nossos filhos e filhas. Ilumina, Ilumina, cada passo das nossas famílias. 

(bis) 

L3 O corpo é um vaso santo, moldado à imagem e semelhança de Deus (Gn 2,7)! O corpo não pode ser escravizado 

no duro trabalho nem explorado sexualmente. Nessa linha as traduções interpretam este “vaso” também como “sua 

própria esposa” (BJ), “seu matrimônio” (CNBB). Esses significados são válidos no contexto das relações na 

comunidade cristã. O vaso pode ser a própria esposa, pois homem e mulher no matrimônio se tornam uma só carne 

(Gn 2,24). O ser humano foi modelado por Deus, como vaso na mão do oleiro. Assim, o homem deve cuidar e 

respeitar a esposa como a própria carne, os dois são vasos do mesmo barro, são humanidade tirados do húmus, da 

terra fértil para gerar vida. 

Todos: Queremos Anunciar o Evangelho e doar a própria vida! (cf. 1Ts 2,8) 
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L4: Os cristãos estão inseridos no mundo da grande cidade, e precisam ter o devido discernimento do que 

realmente edifica (1Ts 5,21). A preocupação dos missionários era proteger a comunidade. Especialmente em matéria 

de relação homem mulher, nenhum corpo pode sofrer qualquer tipo de abuso ou violência. Quantos corpos feridos, 

quebrados, crianças, adolescentes e mulheres, vítimas de abuso ou mesmo do tráfico de pessoas, carregam traumas 

pela vida inteira? Isso clama por justiça! O projeto de levar vida santa, e não se entregar às imoralidades é uma 

instrução a ser aceita como vontade de Deus. Por isso, quem rejeita estas instruções está rejeitando o próprio Deus 

que nos dá o seu Espírito Santo (1Ts 4,8). 

Todos: Queremos Anunciar o Evangelho e doar a própria vida! (cf. 1Ts 2,8) 

L5. Evangelho da Semana [24/setembro]: Mateus 20,1-16ª. Jesus sempre nos surpreende. Como pode um patrão 

pagar a mesma quantia para quem começou cedo e para quem já começou no fim do dia? Sempre pensamos que 

quem trabalhou mais, merece mais... Porém o Evangelho mostra que o acerto é feito de acordo com a necessidade de 

cada um. Se a necessidade é igual, o acerto é igual. Nosso mundo capitalista nos impede de pensar e agir de acordo 

com o Evangelho. São amarras que temos de quebrar. E, então, nosso mundo será mais justo... 

Todos (cantando): Trabalhadores, trabalhadoras... Deus também é trabalhador! (bis) 

 

05. PUXANDO CONVERSA: O que mais nos chamou a atenção nos comentários do texto bíblico e do tema da 

reunião de hoje? 

6. PERGUNTA PARA O PLENÁRIO: 

Nossa comunidade é acolhedora para com as famílias em situações especiais? Dê exemplos. 

 

7. REZANDO A PALAVRA DE DEUS NA VIDA. 

1. Senhor, a família é um “Santuário da vida”, ajudai-nos a defender e a preservar sempre este Santuário, rezemos: 

Todos: Senhor, confirmai-nos na busca da santidade! 

2. Senhor, que saibamos lutar contra tudo aquilo que prejudica a vida e a integridade de toda pessoa e de sua família, 

rezemos. 

3. Senhor, ajudai-nos a recuperar a alegria do amor da nossa vida em família e a alegria do Evangelho em nossa vida 

de comunidade, rezemos: 

(Outras preces espontâneas) 

 

8 – Compromisso da semana: 

1. Participação do Plenário. 

2. Ler em casa o texto do plenário 1Ts 5,1-10. 

3. Procurar descobrir formas de aproximar as famílias que andam afastadas da comunidade. 

 

9. ENCERRANMETO 

a) Avisos,  

b) Cântico 

Oração final: Dirigente: Que o Deus da Paz, vos conceda viver de forma digna do Evangelho que recebestes. 

Estejam sempre unidos no Senhor e reconfortai-vos uns aos outros com a Palavra de Deus. E Deus nos 

abençoe a todos. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 
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PLENÁRIO: Filhos da luz e do dia 

 

SUGESTÕES 

 

1. ACOLHIDA.  

Haja uma acolhida fraternal a todos os participantes. Fazer as 

orações iniciais como de costume. 

 

Dirigente: Diante da situação de morte a linguagem da esperança 

na ressurreição proporciona novo significado à vida. “Se é só para 

esta vida que pusemos a nossa esperança em Cristo, somos, dentre todos os homens, os mais dignos de compaixão” 

(1Cor 15,19). Para Paulo, a virtude da esperança representa um conceito essencial na moral cristã (1Ts 1,3; 2,19; 

5,8). A esperança dá aos cristãos a confiança necessária para enfrentar com mais serenidade os problemas e desafios 

da vida. Reforçar a esperança, na comunidade, foi um dos motivos do envio da Carta a essa comunidade. 

Todos (cantando): Eu creio no mundo novo, pois Cristo Ressuscitou! Eu vejo sua luz no povo, por isso, alegre 

estou! (bis) 

 

2. ESCUTA DA PALAVRA DE DEUS 

Dirigente: A comunidade acreditava que a vinda do Senhor iria acontecer enquanto ainda estivessem vivos. Essa 

linguagem de uma intervenção direta de Deus na história, com a vinda do Senhor do céu é própria dos tempos de 

sofrimentos e perseguições. Quando terminam as esperanças de superação do sofrimento com meios humanos então 

se recorre a uma intervenção direta de Deus. E até o povo costuma dizer em situações muito difíceis “só por Deus”. 

Esta teologia paulina da esperança cristã e vinda do Senhor é retomada e aprofundada nas suas cartas. Quem vive 

nessa vida com Cristo, é nova criatura (Cl 3,1-4) já vive aqui na terra, em certa dimensão a realidade do céu, isto é a 

participação da gloriosa ressurreição de Jesus.  

Todos (cantando): Eu creio no mundo novo, pois Cristo Ressuscitou! Eu vejo sua luz no povo, por isso, alegre 

estou! (bis) 

 

Chave de leitura: 1Tessalonicenses, 5,1-10. 

a. Como Paulo fala do “dia do Senhor”? 

b. O que Deus reserva para aqueles que permanecem com Ele? 

c. O que fazer para vivermos preparados para o dia da Vinda do Senhor? 

d. O que este texto tem a dizer para nossa vivência da fé nos dias de hoje? 

 

3. APRESENTAR RESUMO das perguntas de cada reunião. Após cada grupo apresentar o que refletiu, o 

plenarista faz um apanhado geral ajudando os participantes a aprofundarem o tema refletido. 

4.  

5. CONCLUSÃO CONCRETA: ao término do plenário, apresentar algum gesto concreto para a comunidade 

realizar, durante o mês. 

6.  

7. PRECES DA COMUNIDADE: 

1. Senhor, fazei com a nossa fé na ressurreição nos ajude a compreender que o Senhor caminha conosco e nos 

acompanha em cada momento de nossa história, rezemos: 

Todos: Senhor, fazei-nos filhos e filhas da luz! 

2. Senhor, que a fé na ressurreição nos ajude a não desanimar diante das dificuldades e crer firmemente que a vida é 

mais forte que a morte, rezemos. 

3. Senhor, que possamos buscar sempre não apenas a nossa salvação, mas a salvação de todos e a salvação do 

planeta, rezemos: 
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(Outras preces espontâneas) 

 Pai nosso e Ave Maria. 

8. ENCERRAMENTO. 

a) Avisos, b) Cântico  

Oração final: Dirigente: Que o próprio Deus da paz vos santifique inteiramente, e que todo o vosso ser – o 

espírito, a alma e o corpo – seja guardado irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo! Aquele 

que vos chama é fiel. Ele nos abençoa e abençoa a nossa família. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito 

Santo. Amém. 

 

 


