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Amados irmãos e amadas irmãs, 

Concluído o tempo da Páscoa, com a festa de Pentecostes, iniciamos o mês 
de junho dedicando-nos, com alegria, fé e esperança, à leitura, meditação 
e vivência/testemunho da Palavra de Deus. Parti ndo da festa da Santí ssima 
Trindade, retomamos a caminhada do Tempo Comum interrompida ante-
riormente, para que pudéssemos nos preparar, (Quaresma) para celebrar a 
Páscoa e, sua extensão (domingos de Páscoa) concluindo, assim, este tem-
po, com a Solenidade do envio do Espírito Santo (Pentecostes). Desejamos, 
enquanto Igreja Casa da Palavra, mergulhar na fonte geradora de vida e luz. 
E, ao mesmo tempo, refl eti r e assumir os compromissos, enquanto Igreja 
Arquidiocesana, do projeto de evangelização “Proclamar a Palavra”. 

Neste horizonte, a parti r do simbolismo da casa, temos como desafi o ser-
mos, ainda mais, uma igreja casa da caridade. Este será o nosso foco de 
refl exão neste mês. Deus que é amor permanece em nós e, se permane-
cermos no amor, também permaneceremos nele (cf. 1Jo 4,16). A missão 
da Igreja, que somos todos nós, é anunciar o amor de Deus, não só por 
palavras, mas também na verdade de nossas ações concretas. É preciso tes-
temunhar que o amor de Deus, como Pai misericordioso, abraça, acolhe e 
conti nua sendo uma verdadeira e boa notí cia para todos, sobretudo, para 
os que se encontram tristes, escravizados, excluídos, marginalizados pelos 
caminhos da vida.

Nossa Igreja arquidiocesana assumiu, na sua 6ª Assembleia do Povo de 
Deus, o compromisso de ser ainda mais, por palavras e ações, uma igreja 
casa da caridade. Assim, interpelada pela Palavra de Deus, buscar transfor-
mar as realidades que ainda ferem a dignidade de cada pessoa, sobretudo 
as mais sofredoras, transfi gurando-as em suas vidas, resgatando-lhes sua 
dignidade. Enquanto Igreja missionária, presente no coração do mundo, é 
preciso ouvir sempre e, de forma comprometi da, o mandato missionário 
de Jesus: “Ide pelo mundo inteiro e proclamai o Evangelho a toda criatura” 
(Mc 16,15). No “Ide” de Jesus estão presentes os cenários e os desafi os 
sempre novos da missão evangelizadora da Igreja. 

INTRODUÇÃO
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Os bispos do Brasil, nas recentes Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora 
(2019/2023), afirmam wque para a espiritualidade cristã tudo está centra-
do na capacidade de amar a Deus e ao próximo. Uma verdadeira contem-
plação de Deus nos educa para um olhar comprometido com os outros e 
com o mundo, a serviço da vida plena (cf. n.102).

A Igreja, povo de Deus, está no mundo para que, pela força da Palavra de 
Deus, fecunde as estruturas, a cultura e os povos, ajudando-os a viver a 
vida nova que brota da mesma Palavra, capaz de superar o individualismo e 
gerar experiências de solidariedade e inclusão junto aos que sofrem, defen-
dendo a vida e reproduzido a imagem do Bom Samaritano. Na alegria dos 
encontros bíblicos, ao redor da Palavra de Deus nos evangelhos deste mês, 
deixemo-nos ser interpelados para o verdadeiro exercício e testemunho da 
caridade, ajudando o mundo a se abrir ao amor de Deus.

Pe. Joel Maria dos santos 
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1. ORAÇÃO INICIAL PARA TODOS OS DIAS

d: Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.

Todos: amém!

d: O Senhor, que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a 
constância de Cristo, esteja convosco.

Todos: bendito seja deus que nos reuniu no amor de cristo.

d: “A caridade tem sua origem e essência no próprio Deus (cf. Jo 4,8); a 
caridade é o abraço de Deus nosso Pai a todo ser humano, especialmente 
aos últi mos e aos sofredores, que ocupam em seu coração um lugar prefe-
rencial” (Papa Francisco à Cáritas Internacional, maio 2019).

Todos: Faze que sejamos uma igreja, no coração do mundo, instrumento 
do teu amor para com toda a humanidade e para com a casa comum.

d: No serviço da caridade está a visão completa do ser humano enquanto 
criatura de Deus. Os pobres são, em primeiro lugar, pessoas. Em seus ros-
tos está o rosto de Cristo que se fez pobre e sofredor/crucifi cado para nos 
enriquecer com seu amor e sua ressurreição.

Todos: Faze que sejamos uma igreja que busca a promoção de todo o ho-
mem e de todos os homens, a fi m de que sejam autores e protagonistas 
de seu progresso. ajuda-nos a sermos caridosos e cuidadores de todos.

d: Vivendo com os pobres e para os pobres, aprendemos a prati car a carida-
de com o espírito de pobreza, isto é, aprendemos que a caridade é comparti -
lhamento. A verdadeira práti ca da caridade é aquela que envolve o coração, 
a nossa alma, nossa capacidade de parti lhar e não simplesmente as ideias.

Todos: Faze que sejamos uma igreja, no coração do mundo, capaz de viver 
e testemunhar a caridade não como simplesmente um senti mento, mas 
como um encontro experiencial com teu Filho, Jesus cristo (cf. Mt 26, 31-
46).
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d: Que o Deus da Divina misericórdia permaneça entre nós, fecunde o nos-
so coração com sua graça e nos conserve no amor uns para com os outros.

Todos: amém!

d: O Senhor esteja convosco:

Todos: ele está no meio de nós.

L1: O Senhor que encaminha nossos corações para o amor de Deus e a 
constância de Cristo, esteja convosco.

Todos: bendito seja deus que nos reuniu no amor de cristo.

L2: A Igreja, enquanto comunidades eclesiais missionárias presentes em 
vários ambientes, tem a missão de proclamar a Palavra e contribuir, pelo 
serviço e compromisso, na renovação da sociedade pela da práti ca da cari-
dade e da solidariedade.

Todos: ajuda-nos, senhor, a experimentar teu amor e a testemunhar a 
verdadeira caridade, por nossas palavras e ações. 

d: Ó Deus, que és eterna misericórdia, volve para nós a tua face e infun-
de em nossos corações a graça do teu amor, a fi m de que saibamos nos 
comprometer uns com os outros, no serviço da caridade. Por Cristo, nosso 
Senhor.

Todos: amém!

d: Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos livre de todo o mal.

Todos: amém!

d: Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.

Todos: amém!

2. BÊNÇÃO FINAL PARA TODOS OS DIAS
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a. Preparação do ambiente: colocar a Bíblia no centro do grupo, vela acesa, 
fl ores.
b. Oração inicial, pág. 05.

L1: O Evangelho de hoje narra o diálogo de Jesus com Nicodemos, que era 
um infl uente “chefe dos judeus”. Este foi visitar Jesus “de noite” (Jo 3,1), 
evitando arriscar a posição destacada que gozava na estrutura religiosa ju-
daica. No trecho que ouvimos, Jesus descreve a Nicodemos o projeto de 
salvação de Deus, que é uma iniciati va do Pai, presente no mundo e na vida 
dos homens por seu Filho e concreti zada na cruz/exaltação de Jesus.

cantando: a Palavra de deus é a verdade/ sua lei liberdade. / a lei do 
senhor deus é perfeita conforto para a alma./ o testemunho do senhor é 
verdadeiro,/ sabedoria dos humildes.

deus nos fala – Ler na Bíblia: Jo 3, 16-18

Chave de Leitura:
1. Qual é o objeti vo de Deus ao enviar seu Filho único ao mundo?
2. O que acontecerá àquele que crer no Filho de Deus?
3. O que acontecerá àquele que não crer no Filho de Deus?
4. Qual é o moti vo do julgamento, da condenação? 

L2: Deus envia o seu Filho ao mundo, para nos libertar do egoísmo, da es-
cravidão, da alienação, da morte e nos dar a vida eterna. Por sua morte, 
aprendemos que a vida defi niti va consiste na obediência aos planos do Pai 
e no dom da vida por amor aos homens.

DEUS É COMUNIDADE DE AMOR
1O  ENCONTRO BÍBLICO | FESTA DA SANTISSIMA TRINDADE | de 07/06/20 A 13/06/20

“Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo,
mas para que o mundo seja salvo por meio dele” (jo 3, 17)

APROFUNDAR A PALAVRA3

ACOLHIDA E ORAÇÃO INICIAL1

ESCUTAR E MEDITAR A PALAVRA2
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cantando: Prova de amor maior não há/ que doar a vida pelo irmão (bis).

L3: A intenção de Deus ao enviar o seu Filho ao mundo não está movida 
por uma razão negati va, mas positi va, isto é, porque Deus estava decidido 
a amar e salvar a humanidade. A missão de Jesus não foi judicial. Ele veio 
para nos oferecer a vida defi niti va, ensinando-nos a amar sem medida e 
dando-nos o Espírito que nos transforma em novas criaturas.

cantando: eu vim para que todos tenham vida/ que todos tenham vida 
plenamente (bis).

L4: Deus é amor, portanto, amava e ama a humanidade. Por isso, enviou 
seu Filho ao mundo com uma proposta de salvação. Esta iniciati va de Deus 
teve seu ápice em Jesus que, por palavras e ações, revelou e deu testemu-
nho do amor de Deus, da sua eterna misericórdia para com toda a huma-
nidade. Esta oferta de Deus espera uma resposta concreta de nossa parte. 
Podemos escolher a vida eterna ou nos excluirmos da salvação.

cantando: Por onde formos também nós/ que brilhe a tua luz./ Fala, se-
nhor, na nossa voz/ em nossa vida./ Nosso caminho então conduz/ quere-
mos ser assim./ que o Pão da vida nos revigore em nosso sim.

Palavra em ação: De que maneira podemos ser expressão viva do amor 
trinitário? Como posso ser um sinal vivo do amor de Deus?

a. Trindade Santa, comunhão perfeita, desperta nossas comunidades ecle-
siais, domésti cas e sociais para que vivam a comunhão e a solidariedade, 
enraizadas no amor. 

Todos: renova em nós o teu amor e ensina-nos a amar.

b. Trindade Santa, relação de amor, desperta-nos para a comunhão a fi m 
de que sejamos capazes de testemunhar, em meio aos mais sofredores, a 
força do teu amor.

Todos: renova em nós o teu amor e ensina-nos a amar.

REZAR A PALAVRA DE DEUS NA VIDA4



09

c. Trindade Santa, origem e futuro do ser humano, dá-nos a capacidade de 
valorizar o mistério profundo de cada pessoa e de servi-la com amor. 

Todos: renova em nós o teu amor e ensina-nos a amar.

d. Trindade Santa, modelo da vida na unidade e na diversidade, ensina-nos 
a acolher as diferenças, a colocar em comum o que temos e somos.

Todos: renova em nós o teu amor e ensina-nos a amar.

(Outras preces espontâneas e Pai-Nosso)

a. Buscar, concretamente, colocar-se a serviço com algum gesto de caridade. 

b. Ler em casa a passagem bíblica da próxima semana: Mateus 9,36 - 10,8.

c. Buscar conhecer e parti cipar da Campanha Solidária realizada nas fora-
nias por meio  dos Núcleos de Acolhida e Arti culação da Solidariedade Paro-
quial (NAASP’S) e/ou a Rede de Arti culação da Solidariedade (REARTISOL).

Avisos – Canto/Oração fi nal, pág. 06.

COMPROMISSOS DA SEMANA5

ENCERRAMENTO6
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a. Preparação do ambiente: colocar a Bíblia no centro do grupo, vela acesa, 
fl ores.
b. Oração inicial, pág. 05.

L1:  Hoje, o trecho do evangelho de Mateus está inserido no fi nal dos sinais 
do Reino (caps.8-9) em que são apresentadas as “Obras do Messias-servo” 
e, no início da missão dos discípulos (cap.10) com o envio dos mesmos, em 
primeiro lugar, às “ovelhas sem pastor”. Jesus, diante da enormidade da 
messe e da escassez dos trabalhadores, indica a súplica ao dono da messe 
que envie trabalhadores para a mesma. Neste horizonte, ele chama, instrui 
e envia os doze discípulos para anunciar a proximidade do Reino dos Céus. 
Acolhamos o dom da Palavra de Deus.

cantando: quero ouvir teu apelo senhor/ ao teu chamado de amor res-
ponder./ Na alegria te quero seguir e anunciar o teu reino de amor./ e pelo 
mundo eu vou,/ cantando o teu amor,/ pois disponível estou/ para servir-
te, senhor (bis).

deus nos fala – Ler na Bíblia: Mateus 9, 36-10,8 

Chave de Leitura:
1. Qual o senti mento que Jesus teve ao ver as multi dões, e por quê?
2. O que Jesus disse aos discípulos ao constatar a realidade das multi dões?
3. Quais foram os doze apóstolos que Jesus chamou e quais poderes deu a 
eles?
4. Quais as instruções que Jesus deu aos Doze e o que eles deveriam anun-
ciar?

A COMPAIXÃO DE JESUS E A MISSÃO DOS DOZE
2O  ENCONTRO BÍBLICO | 11ª SEMANA DO TEMPO COMUM | De 14/06/20 A 20/06/20

“O Reino dos céus está próximo” (Mt 10,7)

ACOLHIDA E ORAÇÃO INICIAL1

ESCUTAR E MEDITAR A PALAVRA2
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APROFUNDAR A PALAVRA3

L2: Deus se faz constantemente presente no mundo e sua vontade é oferecer 
a todos sua vida e salvação. Sua intervenção se dá hoje por meio daqueles 
que ele chama e envia para serem sinais vivos do seu amor e testemunhas 
da sua bondade. Assim, cada um de nós é, hoje, convidado a escutar o cha-
mado e, prontamente, colocar-se a serviço da caridade por palavras e ações, 
sinalizando o “Reino de Deus” presente entre nós.

cantando: Tua Palavra é lâmpada para os meus pés senhor./ Lâmpada para 
os meus pés, senhor,/ luz para o meu caminho (bis).

L3: Jesus vê a situação do povo: “todos estavam cansados e abati dos como 
ovelhas sem pastor” (v.36) em razão da falta de comprometi mento por parte 
dos líderes do povo.  Ao constatar esta realidade, Jesus fi ca profundamente 
tomado de compaixão. Ao chamar e enviar os discípulos de ontem e de hoje, 
exige gestos concretos de serviço aos mais sofredores e injusti çados. Para o 
exercício da missão de liderar e libertar o povo, requer-se a parti cipação de 
muitas pessoas. Nossa missão é a mesma de Jesus.

Cantando: Sou Bom Pastor/ ovelhas guardarei./Não tenho outro ofi cio 
nem terei./  Quantas vidas eu ti ver eu lhes darei.

L4: A exemplo de Jesus que anunciou o “Reino” em palavras e ações, os dis-
cípulos são chamados e enviados para a mesma missão: anunciar a chega-
da do “Reino”. A missão dos discípulos é a de lutar contra tudo aquilo que 
destrói a vida e a felicidade das pessoas.  Hoje, cada um de nós é chamado e 
enviado para conti nuar, na história, o que Jesus iniciou enquanto ação liber-
tadora em favor dos homens. Esta consciência missionária nasce da nossa 
identi fi cação com Jesus Cristo em razão do nosso bati smo. 

cantando: “e pelo mundo eu vou,/ cantando o teu amor,/ pois disponível 
estou/ para servir-te, senhor” (bis).

L5: Jesus não chama um grupo fechado e eliti sta. O número “doze” recorda 
as 12 tribos de Israel. É o simbolismo de totalidade. Indica que todos são cha-
mados a libertar-se e a libertar todos os que se encontram sob alguma for-
ma de dominação e que impede de ser feliz. O exercício desta missão deve 
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se dar no espírito de gratuidade, assim como recebemos gratuitamente o 
“Reino”. Tudo a Deus pertence e deve estar em prol da vida e liberdade de 
todos.

cantando: É missão de todos nós,/ deus chama eu quero ouvir a sua voz 
(bis).

Palavra em ação: De que forma posso assumir, conscientemente, a missão 
em conti nuidade à de Jesus, comprometi do com o Reino de Deus?

a. Nossa Arquidiocese assumiu o compromisso de ser uma Igreja, Casa da 
Caridade. Que cresça sempre e cada vez mais em nós, a consciência de co-
laborarmos com o Reino de Deus, te pedimos, ó Pai.

Todos: Desperta em nós, Senhor, a práti ca do exercício da caridade e da 
solidariedade.

b. Nossa Arquidiocese deseja capacitar os agentes de evangelização para o 
cuidado dos mais pobres, nas diversas situações de vulnerabilidade, sobre-
tudo, com migrantes e refugiados. Que trabalhemos para a transformação 
da realidade a serviço de todos e, em especial, dos mais pobres e sofredo-
res, te pedimos, ó Pai.

Todos: Desperta em nós, Senhor, a práti ca do exercício da caridade e da 
solidariedade.

c. Nossa Arquidiocese quer promover uma ecologia integral, ser uma pre-
sença pública na vida da sociedade e provocar uma “primavera das Pas-
torais Sociais”. Que não desanimemos frente a missão de renovar nossa 
sociedade, te pedimos, ó Pai.

Todos: Desperta em nós, Senhor, a práti ca do exercício da caridade e da 
solidariedade.

REZAR A PALAVRA DE DEUS NA VIDA4
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COMPROMISSOS DA SEMANA5

ENCERRAMENTO6

d. Nossa Igreja arquidiocesana assumiu o compromisso de insisti r na cria-
ção e fortalecimento de Grupos de Fé e Políti ca, despertando o engajamen-
to dos cristãos na defesa da vida e no empenho por políti cas públicas. Que 
sejamos sal da terra e luz do mundo, em permanente saída missionária, te 
pedimos, ó Pai.

Todos: Desperta em nós, Senhor, a práti ca do exercício da caridade e da 
solidariedade.

(Outras preces espontâneas e Pai-Nosso)

a. Conscientes do chamado e envio que o Senhor faz a cada um de nós, qual 
é a minha missão na realidade em que me encontro?

b. Ler em casa a passagem bíblica da próxima semana: Mateus 10, 26-33.

c. Meditar o Salmo 138.

Avisos – Canto/Oração fi nal, pág. 06.



a. Preparação do ambiente: Colocar a Bíblia no centro do grupo, vela acesa, 
fl ores.
b. Oração inicial, pág. 05.

L1: O Evangelho que vamos ler está inserido no mesmo contexto do do-
mingo anterior. Trata-se do exercício da missão confi ada aos discípulos em 
conti nuidade à missão do Mestre. É o “discurso da missão”. O próprio Jesus, 
ao enviar os seus discípulos, avisa-os quanto à inevitabilidade das persegui-
ções e das incompreensões. Por outro lado, não deixa de dizer-lhes tam-
bém que lhes era garanti da a presença contí nua, a solicitude e o amor de 
Deus, ao longo de toda a caminhada do discípulo. Daí, não há razões para 
temer. Vamos ouvir o que o Senhor nos diz.

cantando: Fala senhor/ fala da vida./ só tu tens palavras eternas,/ que-
remos ouvir!

deus nos fala – Ler na Bíblia: Mateus 10, 26-33

Chave de Leitura:
1. Quantas vezes Jesus disse aos discípulos para não temer e porque razão?
2. O que acontecerá àquele que se declarar por Jesus diante dos homens?
3. O que acontecerá àquele que renegar Jesus diante dos homens?
4. Quais são as difi culdades e desafi os dos discípulos de ontem e de hoje?

L2: Antes de parti rem em missão, para conti nuarem a obra libertadora e 
salvadora de Jesus, os discípulos recebem dele algumas instruções. A mis-
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PERSEGUIÇÃO E MARTÍRIO POR CAUSA DO REINO
3O  ENCONTRO BÍBLICO | 12ª SEMANA DO TEMPO COMUM  | De 21/06/20 A 27/06/20

“Não tenhais medo dos que matam o corpo,
mas não podem matar a alma...” (Mt 10,28)

ACOLHIDA E ORAÇÃO INICIAL1

ESCUTAR E MEDITAR A PALAVRA2

APROFUNDAR A PALAVRA3



são da comunidade cristã se dá em meio aos conflitos e perseguições. Tudo 
isto em razão do testemunho. Assim aconteceu com Jesus e assim acontece 
com os seus seguidores. Os colaboradores para a justiça do Reino enfren-
tam as mesmas rejeições enfrentadas pelo Mestre da justiça. A ordem de 
Jesus é resistir e testemunhar corajosamente.

cantando: a Palavra de deus é a verdade/ sua Lei liberdade (bis).

L3: A expressão “Não tenhais medo” aparece três vezes no texto (vv 
26.28.31). Como uma espécie de refrão, reforça a ideia de que é preciso ter 
coragem. O medo advém das consequências que a prática de Jesus e, de 
cada discípulo hoje, pode experimentar: hostilidades, perseguições, sen-
tenças sumárias e morte. O verdadeiro testemunho, a exemplo do Mestre, 
acarreta consequências. Por outro lado, Jesus assegura aos seus discípulos 
que não lhes faltariam a sua presença, a sua ajuda, a sua proteção como 
força para superar as adversidades da missão.

cantando: creio senhor/ mas aumentai minha fé (bis).

L4: O projeto libertador de Jesus, que deve ser assumido pelos discípulos 
em continuidade à sua missão, não é um projeto “simpático”, aplaudido e 
aclamado pelos poderosos do mundo, pelos que trabalham em favor da 
cultura de morte, nem pelos que vivem no egoísmo, pelos que alimentam 
o comodismo, a opressão... É um projeto radical que questiona, provoca e 
exige mudança de no modo de pensar e de organizar a sociedade. A palavra 
libertadora de Jesus não pode silenciar-se, mas deve ser vivamente afirma-
da, pelos discípulos de hoje, com palavras, com gestos, com atitudes. 

Cantando: Ó Senhor da vida/ creio sempre em ti./ Filho Salvador/ eu es-
pero em ti./ Santo Espírito de amor,/ desce sobre nós./ Tu, de mil cami-
nhos/ nos conduzes a uma fé/ e por mil estradas onde andarmos nós,/ 
qual semente nos levarás.

Palavra em ação: O que você pode fazer para viver verdadeiramente com-
prometido com a missão de Jesus, mesmo que acarrete consequências?

15
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a. “Não tenhais medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a 
alma...” (Mt 10,28). Tornai Senhor a tua Igreja corajosa e comprometi da 
sempre mais com teu projeto libertador e que saibamos assumi-lo mesmo 
quando corremos o risco de perder a vida. 

Todos: senhor, que a tua presença e proteção nos acompanhem em nossa 
missão.

b. “Não tenhais medo deles, pois nada há de oculto que não venha a ser re-
velado...” (Mt 10,26). Torna, Senhor, a tua Igreja anunciadora corajosa, com 
convicção e coerência, do evangelho da vida, capaz de fecundar o mundo. 

Todos: senhor, que a tua presença e proteção nos acompanhem em nossa 
missão.

c. “Não tenhais medo: vós valeis mais do que muitos pardais” (Mt 10,31).  
Que a tua Igreja, ao fazer a experiência de ser cuidada com amor e acom-
panhada pela graça de Deus, seja cuidadora, por palavras e ações, dos que 
a ela foram confi ados. 

Todos: senhor, que a tua presença e proteção nos acompanhem em nossa 
missão.

d. Declarar-se a favor de Jesus ou renegá-lo diante dos homens (vv. 32.33) 
condicionará o desti no últi mo do discípulo. Que a tua Igreja não tenha 
medo de se arriscar, de ser fi el ao projeto de Jesus e de dar testemunho 
dele em meio aos desafi os de nossa história.

Todos: senhor, que a tua presença e proteção nos acompanhem em nossa 
missão.

 (Outras preces espontâneas e Pai-Nosso)

REZAR A PALAVRA DE DEUS NA VIDA4
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a. Ler em casa a passagem bíblica da próxima semana: Mateus 10, 37-42.

b. Retomar, ao longo da semana, as orientações de Jesus e buscar avaliar-se 
no exercício das mesmas.

c. Meditar o Salmo 120

Avisos – Canto/Oração fi nal, pág. 06.

COMPROMISSOS DA SEMANA5

ENCERRAMENTO6
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a. Preparação do ambiente: colocar a Bíblia no centro do grupo, vela acesa, 
fl ores.
b. Oração inicial, pág. 05.

L1: Na Palavra que vamos proclamar, ainda no cap.10, que tem como tema 
central a missão dos discípulos, Jesus defi ne o caminho do discipulado. Dis-
cípulo é aquele que é capaz de fazer de Jesus sua opção fundamental e se-
gui-lo no caminho do amor e da entrega. Uma verdadeira comunidade de 
discípulos é aquela que é capaz de dar testemunho da Boa-Nova de Jesus. 
Enfi m, ele diz que não fi cará sem recompensa todo aquele que for capaz de 
acolher com generosidade e amor os missionários do “Reino”. Preparemo-
nos para a escuta da Palavra de Deus.

cantando: Palavra de salvação/ somente o céu tem para dar./ Por isso, 
meu coração/ se abre para escutar (bis).

deus nos fala – Ler na Bíblia: Mateus 10, 37-42

Chave de Leitura:
1. Segundo o texto que lemos, quem não é digno de Jesus?
2. O que acontecerá àquele que conserva a sua vida? E àquele que “perde” 
a sua vida?
3. O que disse Jesus no versículo 40 do texto de hoje?
4. O que acontecerá àquele que for capaz de acolher um profeta, um justo 
e um pequenino?

NO ENVIADO SE RECEBE QUEM O ENVIA
4O  ENCONTRO BÍBLICO | 13ª SEMANA DO TEMPO COMUM  | De 28/06/20 A 04/07/20

“Quem vos recebe, recebe a mim; e quem me recebe,
recebe aquele que me enviou” (Mt 10,40)

ACOLHIDA E ORAÇÃO INICIAL1

ESCUTAR E MEDITAR A PALAVRA2
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L2: A Palavra proclamada é conti nuidade da de domingo passado. Estamos 
no contexto do sermão da missão. Escutamos Jesus dirigindo suas palavras 
aos seus discípulos, antes de parti rem em missão. Apresenta como condições 
para segui-lo o desprendimento, a cruz e a disponibilidade total. O seguimen-
to de Jesus não é um caminho fácil, consensual e de aplausos. É um caminho 
radical que inclui rupturas e opções exigentes. Logo, em seguida, destaca a 
importância do acolhimento e da hospitalidade. Será recompensado todo 
aquele que for capaz de acolher os mensageiros da Boa-Nova de Jesus.

cantando: onde existe o amor,/ fraterno amor;/onde existe o amor,/
deus aí está (bis).

L3: A opção pelo Reino que Jesus anunciou, por palavras e ações, chegando 
ao ápice da sua oferta na cruz, provoca cortes profundos na vida de quem 
escolhe a proposta de Jesus. Nesse senti do é que os laços familiares não po-
dem colocar difi culdades à opção de buscar o Reino que Jesus inaugurou. 
“Não é digno de mim” é a expressão que aqui aparece dita por Jesus para 
indicar essa ruptura. Ninguém consegue ser discípulo de Jesus sem cortes 
profundos, inclusive nas relações humanas mais estreitas como a família. O 
discípulo não pode deixar que os laços familiares ou os afetos o impeçam 
de responder, com coerência e radicalidade, ao desafi o do “Reino”.

cantando: Prova de amor maior não há/ que doar a vida pelo irmão./ 
Nisto todos saberão/ que vós sois os meus discípulos:/ amai-vos uns aos 
outros/ como eu vos tenho amado.

L4: Jesus, fi el missionário do Pai, o foi até a consumação de sua vida. So-
mente na cruz ele despojou o “avental” do serviço. “Tudo está consumado” 
(Jo 19,30). O amor universal de Deus é a razão e fundamento do agir de 
cada um enquanto membro do “Reino” que seu Filho amado, por palavras 
e ações, testemunhou entre nós. Desta forma, como fi lhos de Deus, somos 
chamados a dar testemunho do seu amor tornando-nos parecidos com ele. 
Para isto faz-se necessário tomar também a cruz e seguir Jesus, rompendo 
com todos os esquemas de segurança, comodidade e autossufi ciência.

APROFUNDAR A PALAVRA3
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cantando: deus é amor./ arrisquemo-nos a viver por amor./ deus é 
amor./ ele afasta do medo (bis).

L5: Os primeiros discípulos de Jesus eram pregadores iti nerantes. A exem-
plo do seu Mestre, iam de casa em casa, de aldeia em aldeia, de cidade 
em cidade, anunciando o Reino de Justi ça com palavras e ações. Assim, 
eles desalienavam as pessoas de seus “demônios” e “enfermidades”, isto 
é, o acúmulo, o prestí gio e o poder. Com simplicidade e humildade, como 
profetas, justos e pequenos, anunciavam a chegada da justi ça do Reino que 
gera uma nova sociedade. Será que a sociedade de hoje é capaz de acolher 
os seguidores missionários de Jesus? De que forma? 

Cantando: Aquele que vos chamou,/ aquele que vos chamou/ é fi el/ é 
fi el/. Fiel é aquele que vos chamou (bis).

Palavra em ação: Como posso estar atento e ser capaz de acolher aqueles 
que hoje anunciam e testemunham o evangelho do Reino?

a. Jesus não fez promessas fáceis, não se preocupou em ajuntar pessoas ao 
seu redor, atrair multi dões a qualquer custo. Ajuda-nos, Senhor, a viver a ra-
dicalidade do Evangelho e a testemunhar o seu amor diante das realidades 
de injusti ça e de violência. 

Todos: converte, senhor, nosso coração aos valores do teu reino, e que 
sejamos capazes de testemunhá-lo.

b. Jesus, que não foi recebido por muitos, que assumiu a cruz até o fi m e, 
nela, ofereceu-se por todos, ensina que para segui-lo é preciso renunciar à 
própria vida e abraçar a cruz do amor, do serviço, do dom da vida. 

Todos: converte, senhor, nosso coração aos valores do teu reino, e que 
sejamos capazes de testemunhá-lo.

REZAR A PALAVRA DE DEUS NA VIDA4
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c. A maneira exigente que Jesus põe a questão da adesão ao “Reino” e a sua 
dinâmica nos faz repensar nossa vida de discípulo e membros de uma co-
munidade de fé. O quê, de fato, mais nos interessa enquanto cristãos, agen-
tes de pastoral e missionários do Reino? Que nossa vivência cristã, pessoal 
e comunitária seja um caminho de adesão e compromisso com a dinâmica 
proposta por Jesus, a dinâmica do Reino.

Todos: converte, senhor, nosso coração aos valores do teu reino, e que 
sejamos capazes de testemunhá-lo.

d. Todo aquele que receber a ele, o Cristo, recebe aquele que o enviou, isto 
é, o Pai (Mt 10,40). Que o acolhimento, a hospitalidade e a compreensão 
fraterna sinalizem a fi delidade do amor sem fronteiras e, ao mesmo tem-
po, testemunhem nossa pertença e fi delidade àquele que por primeiro nos 
amou. 

Todos: converte, senhor, nosso coração aos valores do teu reino, e que 
sejamos capazes de testemunhá-lo.

a. Ler em casa o texto da próxima semana: Mateus 11,25-30

b. Meditar o Salmo 33(34)

Avisos – Canto/Oração fi nal, pág. 06.

COMPROMISSOS DA SEMANA5

ENCERRAMENTO6



Doe:   • alimentos (cesta básica e água)
 • produtos de limpeza
 • produtos de higiene pessoal 
 • itens de proteção (máscaras, luvas e álcool gel)

Sua ajuda é muito necessária.

www.arquidiocesebh.org.br

Faça sua doação ou
seja um voluntário:

São muitas as 
comunidades de fé 

ajudando as vítimas 
da Covid-19.
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