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A Comissão Bíblico-catequética e a 
Equipe de Subsídios da Diocese de Jales 
elaboraram este livreto para orientar 
os momentos de reflexão e oração de 
nossos grupos, comunidades, pastorais e 
movimentos, durante o Mês da Bíblia que, 
neste ano, em sintonia com a Igreja no 
Brasil, aborda o Livro do Deuteronômio, 
tendo como lema “Abre tua mão para o 
teu irmão” (Dt 15,11). 

Deuteronômio, ou seja, “Segunda Lei”, 
provém do grego deuteros (segunda) e 
nomos (lei). A primeira Lei corresponde, 
resumidamente, aos Dez Mandamentos. 
O Deuteronômio contém um conjunto de 
normas que orientam as relações com 
Deus e com o próximo, enfatizando a 
justiça e a solidariedade para com os 
pobres, simbolizados pelos órfãos, viúvas 
e estrangeiros.

Embora esse livro se refira à conquista da 
Terra Prometida, ele corresponde ao pós-
exílio babilônico, 600 anos mais tarde, 
quando o “povo escolhido por Deus” 
tem o desafio de reconstruir sua vida 
nessa mesma terra, livre, novamente, do 
cativeiro. Deus testemunha a esse povo 
frágil, seu amor fiel, fortalecendo-o em 
sua permanente luta para construir uma 
sociedade justa e fraterna.

Ao realizarmos os encontros e a 
celebração deste livreto, inspirando-nos 
no livro do Deuteronômio, procuremos 
entender o que Deus nos propõe como 
ação, hoje, frente a situações similares de 
injustiça social. Frágeis que somos diante 
de tão grande desafio, supliquemos a 
Deus que nos conceda forças na luta 
para conquistarmos condições dignas de 
vida e coexistirmos solidariamente.

Dom Reginaldo Andrietta
 Bispo Diocesano de Jales  

APRESENTAÇÃO
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1º ENCONTRO

SÍMBOLOS: Cruz do grupo, Bíblia (cada 
participante leva sua própria), flores e 
vela.

1. ACOLHIDA (por alguém da casa ou do 
grupo)

An.: Em sua casa ou acompanhada(o) 
pelo Grupo de Família, você e sua família 
ou seus amigos, se reúnem para acolher 
as reflexões deste material feito com ca-
rinho e cuidado. Use seu altar doméstico, 
a Bíblia Sagrada, a vela, que nos indica 
a luz de nossa fé, suas melhores flores e, 
estando em grupo, a cruz. Enalteça, leia, 
coloque em um lugar de destaque, sua 
Bíblia Sagrada (setembro é seu mês).

Que nesse encontro doméstico ou no seu 
grupo, a solidariedade, o companheiris-
mo e o reconhecimento de Todos como 
uma única família de Deus, permaneçam 
como indicador do melhor caminho a se-
guir. Nossa Igreja nasceu em ambientes 
de família. Com fé, alegria e espírito de 
família, tracemos em nossa fronte o sinal 
da cruz:

Todos: Em nome do Pai, do Filho e do 
Espírito Santo, Amém.

CANTO: Senhor, que a tua Palavra 
transforme a nossa vida, queremos 
caminhar com retidão na tua luz.

- Não vacilará quem confia no Senhor.
Ele nos sustenta, nos conduz pela 

mão.
- O Senhor é bom, é ternura e compai-

xão,
seu amor nos chama a viver como ir-

mãos.

2. ORAÇÃO INICIAL
An: O que será o amanhã? Pergunta o 
poeta. O que é o hoje? Perguntam os que 
sofrem e os que sonham com um mundo 
diferente. Essas perguntas nos remetem 
ao compromisso por um olhar solidário 
de respeito e cuidado com a vida, primei-
ra missão do ser humano em relação a 
toda criação.
L1:  O poema “Não sei” de Cora Coralina 
nos diz: 

“ Não sei se a vida é curta ou longa de-
mais para nós, mas, sei que nada do que 
vivemos tem sentido, se não tocamos o 
coração das pessoas. Muitas vezes, bas-
ta ser:

- o colo que acolhe; o braço que envolve;

- a palavra que conforta; o silêncio que 
respeita;

- a alegria que contagia; a lágrima que 
corre;

- o olhar que acaricia; o desejo que sacia;

ENCONTROS DE

Pentecostes
2020

BÍBLIA
Mês da 

2020

1º ENCONTRO
“ O DEUTERONÔMIO NOS ENSINA A 
ENTENDER A REALIDADE DE HOJE”        
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- o amor que promove. Isso não é coi-
sa de outro mundo, é o que dá sentido à 
vida.
L2: É o que faz com que ela não seja 
nem curta, nem longa demais, mas que 
seja intensa, verdadeira, pura, enquanto 
ela durar” (Fraternidade e vida: Dom e 
compromisso – pg. 43-44).

CANTO: 
Um coração para amar, pra perdoar e 
sentir, para chorar e sorrir ao me criar 
tu me deste. Um coração para sonhar, 
inquieto e sempre a bater, ansioso por 
entender as coisas que tu me disseste.
Eis o que eu venho te dar, eis o que eu 
ponho no altar.
Toma, Senhor, que ele é teu, meu cora-
ção não é meu.

3. NOSSO ASSUNTO DE HOJE: “DEU-
TERONÔMIO NOS ENSINA A EN-
TENDER A REALIDADE DE HOJE”

An.: A palavra Deuteronômio significa 
“segunda lei” ou “cópia da lei”. Trata-se 
da segunda aliança que Moisés fez com 
Israel, em Moab, na entrada da terra pro-
metida, onde aponta o ideal de uma vida 
plena e abençoada, mediante a obser-
vância dos mandamentos.
L1:  A vida nova na terra prometida de-
penderá da observância dos Mandamen-
tos, escritos nas Tábuas da Lei.

L2: Amar o Senhor e obedecer às suas 
Leis é escolher a vida, como caminho 
para habitar a terra que o Senhor prome-
teu.
L3: O livro do Deuteronômio apresenta a 
imagem de Deus, que faz aliança com o 
seu povo Israel. Ele é Deus justo, reto, e 
usa de misericórdia com os que amam e 
guardam seus mandamentos.

L4: O Senhor faz também aliança conos-
co. Somos convidados a estar na sua 
presença para vivenciarmos a sua alian-
ça de amor e misericórdia.

An.: No livro do Deuteronômio encon-
tram-se leis muito positivas, como a so-
lidariedade com o próximo, leis em favor 
da justiça, dos pobres, da libertação dos 
escravos no sétimo ano. Há exortação à 
generosidade, à solidariedade com os le-
vitas, estrangeiros, órfãos e a viúva.

L1. A Palavra de Deus é útil para infor-
mar, educar, exortar, orientar a conduta 
na vida e consolar.

L2. A defesa da vida é o critério principal 
para a interpretação da Bíblia. Hoje, para 
combater o mal e as injustiças devemos 
utilizar meios pacíficos, como o diálogo, 
a compaixão e o gesto de estender as 
mãos.

Todos: A vida é o valor supremo a ser 
preservada. A cultura atual, as religi-
ões, a Igreja e as leis civis de nossa 
constituição, defendem o respeito, a 
tolerância e o diálogo com todos. 
CANTO: Venha, irmão, vamos traba-
lhar! O Reino de Justiça em toda a ter-
ra anunciar!

- Nossa Igreja necessita é de gente 
destemida, que o preço do Evangelho 
pague até com sua vida.

- Nossa gente é tão sofrida, oprimida 
que dá dó. Mas se o povo se organi-
zar nascerá um mundo melhor.

4. A PALAVRA DE DEUS 

An.: O texto bíblico nos ensina a neces-
sidade de uma radical transformação de 
nossa consciência para que se realize a 
justiça de Javé.
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CANTO: A vossa palavra Senhor é si-
nal de interesse por nós!

- Como um pai ao redor de sua mesa, 
revelando seus planos de amor.
- É feliz quem escuta a palavra e a 
guarda no seu coração.

4a - Leitura da Palavra – Dt 10,12-22 
(Fazer a leitura de modo atento e calmo).

4b – O que o texto bíblico diz em si? 
(conversar para conhecer e situar o texto)

L1. Viver a aliança com Javé implica re-
conhecer que Javé é Deus.

L2. Relacionar-se com Javé, nosso Deus, 
é viver o amor em sua plenitude. 

L3. Os Mandamentos de Javé nos con-
vidam a testemunhar o seu amor com os 
pobres e marginalizados, como o órfão, a 
viúva e o migrante: os excluídos. 

4c – O que esta Palavra nos diz nesse 
momento? (Conversar)

An.: Que respeitemos o Senhor nosso 
Deus; que sigamos seus caminhos e o 
amemos.

L1. Amar o Senhor implica em cumprir 
seus mandamentos.

L2. A justiça de Javé é defender o indefe-
so e fazer valer o direito dos desvalidos.

L3. Os mandamentos são para o “bem”, 
para estabelecer uma sociedade justa.

TODOS: Precisamos de uma trans-
formação radical para que aconteça a 
justiça de Javé, nosso Deus, pela qual 
todos os bens sejam repartidos com 
todos.

4d – O que a Palavra nos faz dizer a 
Deus? (Conversar)

An.: Somos o povo escolhido por Javé, 
nosso Deus! Amados por ele, somos con-
vidados a viver no amor.

L1. Como povo de Deus, somos chama-
dos a ser solidários com os que sofrem.

L2. Jesus ensinou que amar a Deus im-
plica amar o próximo (cf. Mc 12,29-31).

4e – O que o texto Bíblico me leva a 
fazer?

An.: Ao ler a Bíblia, precisamos estar de 
olho na realidade, na cultura (modo de 
vida) e nos valores humanos que vive-
mos hoje.

L1. No Livro do Deuteronômio, a “Pala-
vra de Deus” nos propõe um novo olhar e 
uma nova direção em nossas vidas.

5. VAMOS REZAR: 

An.: O tema do mês da Bíblia “Abre tua 
mão para teu irmão” (Dt 15,11), apresen-
ta a situação de pobreza e de indigência 
que nos desafia à prática da fraternidade. 
Supliquemos a Deus!

L1. Pelos necessitados do mundo inteiro;

L2. Pelos doentes nas mais diferentes 
enfermidades;

L3. Por todas as crianças, adolescentes 
e jovens, futuro da humanidade;

L4. Por todos os idosos e idosas que dei-
xaram e deixam suas marcas de humani-
dade.
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Todos: Pai Nosso...

6. NOSSO COMPROMISSO

- Fazer o propósito de lermos a Bíblia Sa-
grada, mantendo-nos firmes no conheci-
mento da Palavra, sustento de nossa fé.
-Em nossa Leitura Orante diária da Pala-
vra de Deus, permitir que o Espírito Santo 
nos transforme, reconhecendo-nos como 
criaturas de Deus chamados a amar.
- Fazer algum gesto concreto por alguém 
excluído nesta sociedade.

7.  ORAÇÃO FINAL

Conselhos que o Papa Francisco ofere-
ceu a toda a Igreja em sua catequese 
“EDUCAR PARA A ESPERANÇA”: “Não 
te rendas à noite [...] o mundo caminha 
graças ao olhar de tantos homens e mu-
lheres que abriram frestas, que construí-
ram pontes, sonharam e acreditaram [...] 
Onde quer que você esteja, construa! Se 
você está caído na terra, levante-se! Não 
permaneça nunca caído... Se está senta-

do, coloque-se a caminho [...] Se sente-
-se vazio ou desmoralizado, peça que o 
Espírito Santo possa novamente encher 
o teu nada”.
“Promova a paz e não ouça a voz de 
quem espalha o ódio e divisões. Jesus 
nos entregou uma luz que brilha nas tre-
vas: defenda-a, proteja-a” (Fraternidade 
e vida – Dom e compromisso – itens 224, 
225, 226. Pg. 95 e 96).

8.  LEMBRETES:

- Acompanhar pelos meios de comunica-
ção, informações sobre o Jubileu Dioce-
sano e a preparação da Romaria

CANTO: Deus nos abençoe, Deus nos 
dê a paz! 

A paz que só o amor é que nos 
traz! (bis)

A paz na nossa vida, no nosso coração e 
a benção para toda criação! (bis)
A paz na nossa casa, nas ruas, no país, e 
a benção da justiça que Deus quis. (bis)



| DIOCESEDEJALES.ORG.BR8

BÍBLIA
Mês da 

2020

Símbolos: Bíblia, Vela, Cruz do Grupo, 
folheto escrito os dez mandamentos e 
flores.

1 - ACOLHIDA: (feita por alguém da 
casa)

MANTRA: Ó luz do Senhor, que 
vem sobre a terra, inunda meu ser 
permanece em nós. (Bis)

An.: Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos 
a esse segundo encontro. Vamos 
continuar nossa reflexão sobre o livro 
do Deuteronômio. Moisés discursa e faz 
memória para o povo daquilo que Deus 
fez em seu favor. Rezemos por toda nossa 
Igreja, nossa Diocese, as Paróquias, 
as Quase Paróquias, as Comunidades, 
os Grupos de Família e pelo mundo 
inteiro. Que Nossa Senhora da Assunção 
interceda a Deus para que nos proteja!

2 - ORAÇÃO INICIAL

Todos: Em nome do Pai, e do Filho e 
do Espírito Santo. Amém.

Vinde, Espírito Santo, enchei os corações 
dos vossos fiéis e acendei neles o fogo 
do Vosso amor. Enviai Senhor, o Vosso 
Espírito e tudo será criado e renovareis a 
face da terra. 

Oremos: Ó Deus, que instruís os corações 
dos vossos fiéis com a luz do Espírito 
Santo, fazei que apreciemos retamente 
todas as coisas, segundo o mesmo 
Espírito, e gozemos sempre de sua 
consolação. Por Cristo, Nosso Senhor. 
Amém.

L.1: Que Nossa Senhora nos cubra com 
seu manto, protegendo-nos, dando-nos 
força e perseverança neste momento de 
tanta incerteza e sofrimento.

Todos: Ave Maria...

L.2: Que possamos seguir Jesus, 
cumprindo nossa missão, assumindo a 
realidade com esperança e sabedoria.
Todos: Ave Maria...

CANTO: A Bíblia é a Palavra de Deus 
semeada no meio do povo. Que 
cresceu, cresceu e nos transformou, 
ensinando-nos a viver um mundo 
novo!

3 - NOSSO ASSUNTO DE HOJE: A 
NOSSA FIDELIDADE A DEUS GERA 
VIDA NOVA

An.: Os relatos presentes nos livros do 
Gênesis, Êxodo, Levítico e Números 
reaparecem em Deuteronômio; também 
os dez mandamentos que aparecem 

1º ENCONTRO

ENCONTROS DE

Pentecostes
2020

BÍBLIA
Mês da 

2020

2º ENCONTRO
“A NOSSA FIDELIDADE 

A DEUS GERA VIDA NOVA”
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no livro do Êxodo. O povo que escutou 
Moisés é filho da antiga geração, que 
precisa escutar novamente os dez 
mandamentos, para que viva feliz na terra 
prometida por Deus a seus pais.

Todos: A Palavra de Deus gera vida 
nova em todos os tempos.

L.1: “Lembre-se: Você foi escravo na 
terra do Egito e Javé seu Deus o tirou 
de lá com mão forte e braço estendido. 
É por isso que Javé, seu Deus, ordenou 
que você guardasse o dia do Senhor” (Dt 
5,15).

Todos: Louvemos a Deus por tantas 
bênçãos e graças em nossas vidas.

L.2: A primeira geração se perde em 
inúmeras queixas no caminho (Nm 11-
12) e abandona o projeto de libertação de 
Deus, de forma que não possa entrar na 
terra prometida. A nova geração precisa 
escutar novamente as Leis de Deus, para 
entrar na terra prometida e viver feliz.

Todos: “Não tenham medo! Deus veio 
para prová-los, a fim de que vocês 
tenham presente o temor a ele e não 
pequem.” (Êx 20,17)

An.: Os três primeiros mandamentos 
tratam da relação com Deus. O povo é 
propriedade particular e peculiar de Deus 
(cf. Êx 19,5). Ele cuida do povo com 
carinho como uma mãe cuida dos seus 
filhos (cf. Dt 32,10-11)

L.1: Os sete últimos mandamentos 
ensinam sobre a relação entre os 
membros da comunidade, levando a ética 
da aliança para a vida concreta do povo 
de Israel.

Todos: “Portanto, reconheça hoje e 
medite em seu coração: Javé é o único 
Deus, tanto no alto do céu, como na 
terra. Não existe outro.” (Dt 4, 39)

4 - A PALAVRA DE DEUS

CANTO: Vem, vem, vem, vem Espírito 
Santo de amor! Vem a nós, traz a 
Igreja um novo vigor.

4 a – Leitura da Palavra: 
Deuteronômio 5,6-21

4 b - O que o texto bíblico diz em si? 
(conversar para conhecer e situar o 
texto)

An.: No compromisso da Aliança, Deus 
apresenta os dez mandamentos. Estes 
possibilitarão ao povo formar uma 
relação social onde todos possam viver 
com liberdade e dignidade, porque eles 
não o deixam construir uma sociedade 
baseada na escravidão, que leva para a 
morte. Não se trata de simples leis; são 
princípios que orientam para uma nova 
compreensão e prática de vida. O único 
Deus verdadeiro é aquele que liberta da 
escravidão, para dar liberdade e vida. O 
povo deve escolher: ou servir a Deus, 
que no seu amor dá liberdade e vida, ou 
servir a outros deuses, que acarretam a 
escravidão e a morte. O nome de Deus 
não pode ser manipulado para justificar 
um sistema que fabrica injustiças e 
desigualdades em benefícios de pessoas 
ou grupos.

Todos: Se nos amarmos uns aos 
outros, Deus permanece em nós e 
nós em Deus.

4 c - O que a Palavra nos diz nesse 
momento? (Conversar)
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L.2: Somos filhos de Deus e livres para 
seguir nossa vida. Temos a sua Palavra 
que nos orienta no amor.  Foi por amor 
a nós que Deus fez o povo sair com mão 
forte e os resgatou da escravidão.

Todos: Também sou teu povo, 
Senhor, e estou nesta estrada.

L.1: “Tudo aquilo que quereis que os 
outros vos façam, fazei-o vós a eles, pois 
esta é a lei.” (Mt 7,12)

4 d - O que a Palavra nos faz dizer a 
Deus? (Conversar)

An.: Oh! Deus! Com vossa força infinita, 
pela qual tudo se origina e nos mantém 
vivos, nos faça vivenciar a plenitude 
da vossa graça, que é fruto de vossa 
misericórdia, e nos liberte de todas as 
injustiças, para vivenciarmos vossa 
Aliança. Rezemos ao Senhor:

Todos: Senhor, atendei a nossa prece!

L.2: Senhor, que vosso amor esteja 
presente em todos, e assim superemos 
as desigualdades para que, na unidade, 
possamos construir uma nova sociedade. 
Rezemos ao Senhor:

Todos: Senhor, atendei a nossa prece!

L.1: Dai-nos Senhor a graça de calçar 
as sandálias dos Israelitas e percorrer 
o caminho dos vossos mandamentos 
e possamos construir um mundo mais 
justo, solidário e humano. Rezemos ao 
Senhor:

Todos: Senhor, atendei a nossa prece!

4e – O que o texto bíblico me leva a 
fazer? (Conversar)

L.1: Viver a justiça e o amor, como 
proposta de vida e novas relações com 
o próximo. A Aliança no monte Sinai gera 
responsabilidade e nos propõe abrir a 
mão ao irmão. 

5 - COMPROMISSO

An.: Ainda como compromisso podemos 
fazer a leitura do livro do Deuteronômio 
durante esse mês da Bíblia. 
Nosso compromisso não só nesta 
semana, mas para toda a vida é seguir 
o mandamento: “Amar a Deus sobre 
todas as coisas e ao próximo como a ti 
mesmo.”

6 - ORAÇÃO FINAL

 An.: Rezemos um Pai Nosso e dez Ave 
Marias, por todos os doentes e todas as 
famílias.
Pai nosso... Ave-Maria:...

7 - LEMBRETES

Próximo encontro:
- Convidar mais pessoas para realizar os 
encontros.
- Trazer alimentos para doar aos 
necessitados ou levar ao escritório 
paroquial.

8 - BÊNÇÃO FINAL
O Senhor nos abençoe e nos guarde. 
Amém!
O Senhor faça brilhar sobre nós a sua 
face e nos seja favorável. Amém!
O Senhor dirija para nós o seu rosto e 
nos dê a paz. Amém!
Abençoe-nos o Pai, e o Filho e o Espírito 
Santo. Amém!
A Alegria do Senhor seja a nossa força, 
vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. 
Amém!
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Símbolos: Bíblia, vela, cruz, cesta ou 
caixa para colocar alimentos.

1- Acolhida: Feita por alguém da casa 

An.: Irmãos e irmãs, a cada dia somos 
desafiados a testemunhar a fraternida-
de e a solidariedade para com nossos ir-
mãos.

Todos: A fidelidade ao projeto de Deus 
nos torna mais humanos e nos indica 
caminhos.

CANTO: (enquanto cantamos, deposita-
mos nosso gesto de solidariedade)
Os cristãos tinham tudo em comum/
Dividiam seus bens com alegria/
Deus espera que os dons de cada um/
Se repartam com amor no dia a dia.

2-ORAÇÃO INICIAL

An.: Querida família em Cristo! A graça 
de Deus nos acolhe, nos fala e nos en-
via. Iniciemos nosso encontro invocando 
a Santíssima Trindade.

Todos: Em nome do Pai, do Filho e do 
Espírito Santo. AMÉM!

L.1: A justiça é um claro sinal do Projeto 
de Deus e, ao mesmo tempo, uma exi-
gência pessoal e comunitária.

L.2: Que a Palavra de Deus frutifique em 
nossas vidas para evitar que alguém do 

povo de Deus viva situações de vulnera-
bilidade.

Todos: Que nosso amor e fé em Deus 
nos ajudem a superar a indiferença e 
nos iluminem no compromisso de cui-
darmos uns dos outros. Pai Nosso...

3- “NOSSO ASSUNTO DE HOJE: “O 
DEUS DA ALIANÇA NOS CONVIDA À 
SOLIDARIEDADE”

An.: No 5º livro do Pentateuco (Cincos 
Primeiros Livros da Bíblia), Deuteronô-
mio, encontramos grande preocupação 
pelos grupos sociais mais vulneráveis. 

L. 3: No entanto, os considerados vul-
neráveis não são apresentados como 
se fossem os “sobrantes” da sociedade 
e que poderiam ser descartados e sem 
qualquer tipo de peso na consciência.

L. 1: Pelo contrário, o código Deuteronô-
mico valoriza os aspectos humanitários e 
promove a responsabilidade comunitária.

TODOS: Aspectos humanitários e res-
ponsabilidade comunitária fundamen-
tada na libertação experimentada pelo 
povo de Israel pelas mãos de Deus.

L. 2: A proteção dos indefesos, pelo prin-
cípio da fraternidade e da solidariedade, 
norteia o legislador Deuteronômico que 
tinha como preocupação a transformação 
da realidade socioeconômica.

1º ENCONTRO

ENCONTROS DE

Pentecostes
2020

BÍBLIA
Mês da 

2020

3º ENCONTRO
“O DEUS DA ALIANÇA NOS 

CONVIDA À SOLIDARIEDADE”



| DIOCESEDEJALES.ORG.BR12

BÍBLIA
Mês da 

2020

Todos: A fraternidade e solidariedade 
são a força do amor que compromete 
a vida.

L. 3: O objetivo era construir a rede de 
relações fraternas e solidárias para que 
ninguém fosse excluído economicamente 
e para que não houvesse desigualdade 
entre irmãos.

L. 1: A construção da sociedade, segun-
do o projeto de Deus, acontece a partir 
de medidas de proteção daqueles que vi-
vem à margem da sociedade, exatamen-
te porque são pessoas ou grupos fracos 
e empobrecidos.

L. 2: Segundo o legislador Deuteronô-
mico, a causa da exclusão e marginali-
zação, empobrecimento e opressão, é 
a concentração de bens e riquezas nas 
mãos de poucos em prejuízo da grande 
maioria.

L, 3: As injustiças se apresentam qua-
se sempre na forma de abuso de poder, 
tanto na esfera individual, quanto na es-
trutural, e nesse último sentido, o autor 
relaciona o atentado à dignidade humana 
como se fosse um pecado contra Deus.

Todos: Afinal, se Deus é o mesmo 
ontem, hoje e para sempre, devemos 
marcar um encontro com ele no hoje 
de nossas vidas, a fim de dar as res-
postas a muitas crises comunitárias 
que vivemos.

CANTO: Bem-aventurados aqueles/
que ouvem a Palavra de Deus; Bem-
-aventurados aqueles que praticam a 
Palavra de Deus

4-PALAVRA DE DEUS

An.: Deus nos convida a sermos solidá-
rios uns com os outros, pois em Jesus so-
mos todos irmãos.

CANTO: A Bíblia é a Palavra de Deus, 
semeada no meio do povo, que cres-
ceu, cresceu e nos transformou, ensi-
nando-nos a viver um mundo novo.

4a – Leitura da Palavra (Dt 15,1-11)

4b - O que o texto bíblico diz em si?  
(Fazer a leitura atenta e calma)

L. 1: O texto bíblico apresenta um con-
teúdo que inquieta e provoca o leitor até 
hoje: não se trata de uma imposição de 
Deus, mas uma orientação a ser cumpri-
da.

Todos: A cada sete anos, proclamar a 
“remissão do Senhor”

L. 2: Possivelmente, estamos diante de 
uma lei que é destinada aos ricos proprie-
tários os quais se valem de sua posição 
para aumentar sua riqueza.

Todos: Qual seria o objetivo dessa lei 
em Israel?

L. 3: De um lado eliminar a riqueza ga-
nanciosa, opressora, para assegurar a 
igualdade. De outro, recordar que a ter-
ra que o Senhor havia dado em herança 
para seu povo, seria bendita para todos.
L.1: Os versículos trazem imagens para 
falar de solidariedade, ou seja, não se 
deve endurecer o coração e fechar as 
mãos ao pobre, criando um muro ao re-
dor de si mesmo.

Todos: É bom trazer à lembrança a 
Campanha da Fraternidade deste ano: 
“viu, sentiu compaixão e cuidou dele”.

4c - O que a Palavra nos fala por meio 
do texto? (Conversar)

L.2: Principalmente nesse tempo de pande-
mia e incerteza, a Palavra nos faz pensar que 
precisamos agir em prol dos necessitados.
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Todos: Como reagimos diante de vidas 
sofridas que encontramos em nossos 
caminhos?

L.3: É importante recordar que os textos 
bíblicos sempre apresentam Deus como 
o defensor dos fracos, sendo a prática da 
justiça condição indispensável para viver 
o seu projeto.

Todos: Nosso coração está em sinto-
nia com o coração de Deus?

L.1: A pessoa que vive na abundância 
de bens materiais precisa ter respeito por 
Deus, respeitando a dignidade daqueles 
que vivem em condições desfavoráveis.

Todos: Temos lhes manifestado esse 
respeito, de verdade?

An.: Assim como recebemos de Deus, 
devemos também compartilhar.

Todos: Da mesma forma que recebe-
mos, compartilhamos?

CANTO: Entre nós está e não o conhe-
cemos. Entre nós está e nós o despre-
zamos.
4d - O que a Palavra nos faz dizer a 
Deus? (conversar)

L.1: Senhor Deus, grande e bom, ajudai-
-nos a não substituirmos a sabedoria, a 
alegria de viver, a felicidade da boa con-
vivência, pelos bens materiais e nos for-
taleça sempre na prática da justiça.

Todos: Senhor, atendei a nossa prece.
L.2: Senhor, dai-nos um coração livre e 
generoso, simples e despojado para ser-
mos irmãos, pois, mais vale um simples 
amigo do que muito dinheiro sem paz e 
amor.

Todos: Senhor, atendei a nossa prece.
L.3: Senhor, fortificai nossa fé, para que 

nunca percamos a coragem de confiar no 
milagre da vida, no dia de amanhã, princi-
palmente, em vossa providência.

Todos: Senhor, atendei a nossa prece.
4e - O que o texto bíblico nos leva a 
fazer? (Conversar)

L.1: A Palavra que ilumina nossas men-
tes e aquece nossos corações, nos orien-
ta a buscar a justiça, com o compromisso 
de zelar pela vida dos nossos irmãos e do 
bem comum.

L.2: Neste ano de eleições, diante de tan-
tas injustiças para com o povo brasileiro, 
possamos usar os critérios do Deutero-
nômio para escolher líderes capazes de 
promover a vida e a igualdade.

Todos: Pessoas que praticam a justi-
ça e o direito; Pessoas que não façam 
discriminação; Pessoas que não acei-
tem suborno; Pessoas que tenham vi-
vência ética.

5- COMPROMISSO

An.: Não esquecer que a oração ensina-
da por Jesus: “perdoai-nos as nossas dí-
vidas, assim como perdoamos os nossos 
devedores”, não deve ser apenas recita-
da, mas vivida.

Todos: Que a leitura diária da Palavra 
de Deus nos indique a direção de no-
vos caminhos. Pai Nosso... Ave-Maria
6- LEMBRETES

Marcar o próximo encontro
Celebrar os aniversariantes da semana.



| DIOCESEDEJALES.ORG.BR14

BÍBLIA
Mês da 

2020

e vivida, muda a vida das pessoas.

L3: Toda a Palavra é inspirada por Deus 
e ela é útil para ensinar, argumentar, cor-
rigir e educar conforme a justiça (cf. 2Tm 
3,16).

An.:  Neste mês da Bíblia, foi escolhido o 
Livro de Deuteronômio para estudo, por 
ser rico em reflexões morais e éticas, com 
Leis para regular as relações com Deus e 
com o próximo.

CANTO: Buscai primeiro o reino de 
Deus e a sua justiça. E tudo mais vos 
será acrescentado. Aleluia, Aleluia! 

3 – O NOSSO ASSUNTO DE HOJE: 
“DEUTERONÔMIO, UM APELO À JUS-
TIÇA DO PROJETO DE DEUS”.

An.: Além do apelo, Deuteronômio faz 
um convite atual para realizar o Projeto 
de Deus, pois a sociedade necessita de 
Leis que ajudem a construir relações ba-
seadas na justiça e no direito, especial-
mente, para aqueles privados de condi-
ções básicas de uma vida digna.  

L.1: A legislação de Deuteronômio é 
apresentada como discurso de Moisés, 
que se dirige ao povo como o grande me-
diador entre o Senhor e a comunidade de 
fé.
L.2: Essa legislação recorda ao povo es-

SÍMBOLOS: Bíblia, Cruz do grupo, vela, 
cartaz ou foto do símbolo da Justiça.

1 – ACOLHIDA (por alguém da casa)

An.: Sejam bem-vindos, queridos irmãos 
e irmãs, ao nosso 4º Encontro do Mês da 
Bíblia. Podemos e devemos ler, estudar e 
conhecer a Palavra de Deus que está ao 
alcance de todos. Hoje, neste encontro, 
vamos refletir sobre o apelo à justiça do 
projeto de Deus, conforme o Código de 
Deuteronômio.
   
Canto: A Bíblia é a Palavra de Deus se-
meada no meio do povo, que cresceu, 
cresceu e nos transformou ensinando-
-nos a viver num mundo novo.

2 – ORAÇÃO INICIAL

An.: Estamos no mês da Bíblia e quere-
mos, através dela, crescer na fé para le-
var uma vida de acordo com o projeto de 
Deus. Com alegria, invoquemos a Santís-
sima Trindade entre nós.

Todos: Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo. Amém!

L1: A Bíblia serve de alimento espiritual 
para as pessoas e ajuda o povo de Deus 
na caminhada em busca de construir um 
mundo melhor. 
L2: A Palavra de Deus, quando acolhida 

1º ENCONTRO

ENCONTROS DE

Pentecostes
2020

BÍBLIA
Mês da 

2020

4º ENCONTRO
“DEUTERONÔMIO, UM APELO À 

JUSTIÇA DO PROJETO DE DEUS”
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colhido, que Israel é responsável por im-
plementar essas Leis. 

L.3: Nesse Código de Leis, tem um tema 
muito importante: o cuidado com o grupo 
social das pessoas empobrecidas, como 
os estrangeiros, órfãos e viúvas. 
   
L.4: Há uma consciência muito clara em 
Israel, de que as pessoas não nascem 
pobres, mas se tornam pobres por várias 
razões, sobretudo as injustiças sociais.

Todos: A justiça é um claro sinal do 
projeto de Deus. 

An.: Os mandamentos da Lei de Deus 
são os princípios orientadores e nortea-
dores da vida e missão do povo escolhi-
do; serviram de base para a legislação do 
Deuteronômio.     
 
L1: A bondade divina é fundamento de 
todas as Leis prescritas pelo Senhor.

L2: As Leis apresentadas no Deutero-
nômio refletem toda a sabedoria de um 
povo, que se deixa conduzir pelos princí-
pios morais de justiça e retidão.
  
L3: “Busque somente a justiça, para que 
você viva e tome posse da terra que o 
Senhor, seu Deus, vai dar a você.” (Dt 
16,18-20)

L4: Segundo o projeto de Deus, a cons-
trução da sociedade acontece a partir 
das práticas da justiça e da partilha, sem 
subornos e sem manipulação do direito 
(,19).

Todos: Distanciar-se da justiça, cor-
responde igualmente, a afastar-se de 
Deus.
An.:  O amor é a essência da toda Lei. 

São necessárias as práticas da miseri-
córdia e da caridade para se cumprirem 
as normas estabelecidas no projeto de 
Deus.

Todos: Abra tua mão para teu irmão!

4 – A PALAVRA DE DEUS

An.: Preparemos o nosso coração para 
acolher a Palavra de Deus.

CANTO: Envia tua Palavra, Palavra de 
Salvação, que vem trazer esperança, 
aos pobres, libertação! (bis)

4a - Leitura: Deuteronômio 30,15-20 
(Fazer a leitura de modo atento e calmo)

4b - O que o texto bíblico diz em si?  
(Conversar)

L1: O Deuteronômio projeta o caminho 
para uma sociedade fraterna e igualitária: 
a Justiça. 

L2: Basta meditar nesse caminho, mudar 
a consciência e organizar a prática.

 L3: Existe uma aliança entre Deus e seu 
povo.

An.: A vida e a morte, a felicidade e a 
desgraça dependem da escolha histórica 
que o povo faz entre o Senhor, o Deus da 
liberdade e da vida, e os ídolos, formas 
falsas de religião, que produzem escravi-
dão e morte.

4c – O que a Palavra nos diz neste mo-
mento? (Conversar)

An.: A vida ameaçada é a realidade que 
continua nos dias atuais.
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L1: A administração política é fonte de 
corrupção. O sistema judiciário faz discri-
minação e injustiças.

L2: O Deuteronômio mostra que a Pala-
vra de Deus não é difícil e que ela está 
bem perto de nós (Dt 30,11-14). 

L3: Sem ninguém ensinar, todo mundo 
sabe que não se pode matar, que não se 
pode roubar e que não se pode mentir.
 
Todos: Essa ética é sinal da presença 
da Palavra de Deus em nossa consci-
ência.

L4: A Palavra de Deus está perto de nós, 
está no nosso coração e pede um com-
promisso firme em defesa da vida (Dt 
30,15-20).

Todos: Nossa responsabilidade social 
está inscrita por Deus em nossa cons-
ciência.

L1: A situação de crise que o Brasil está 
vivendo, nos leva a pensar em nossa 
responsabilidade política, especialmen-
te durante as eleições! Voto tem conse-
quências, não pode ser comprado, nem 
vendido! Nem trocado por favores ou 
vantagens.

Todos: Tudo que interfere na vida e no 
bem-estar do povo é de nossa respon-
sabilidade e exige nossa participação. 

CANTO: A Bíblia é a palavra de Deus 
semeada no meio do povo, que
cresceu, cresceu e nos transformou, 
ensinando-nos a viver um mundo 
novo!

4d – O Que a Palavra nos faz dizer a 
Deus nesse momento? (Conversar)

An.: Peçamos a Deus que nos ajude a 
sermos promotores da verdade e da jus-
tiça.  

 L1: Pai misericordioso, nós vos pedimos 
pelo Brasil! Vivemos um momento triste 
de pandemia, marcado também por injus-
tiças e violência. Rezemos:

Todos: Ave-Maria... 

L2: Pai misericordioso, nós vos pedimos, 
que nos ajudeis a construir a justiça e a 
paz, em nosso país. Necessitamos muito 
do vosso amor misericordioso e da vossa 
luz. Rezemos: 

Todos: Ave-Maria... 

L3: Pai misericordioso, nós vos pedimos 
pelos responsáveis das nações em todo 
o mundo, para que descubram, no Proje-
to de Deus, o alicerce da justiça e da paz. 
Rezemos.

Todos: Ave-Maria... 

L4: Pai misericordioso, nós vos pedimos 
pelas viúvas e pelos órfãos, pelos que so-
frem alguma doença incurável e por to-
dos os que estão em situações de vulne-
rabilidade neste mundo. Rezemos.

4e – O que o texto Bíblico me leva a 
fazer, a mudar ? (Conversar)

L1: A Palavra de Deus é um convite para 
vivermos a justiça do Reino de Deus. Por 
isso, é necessário que cada um de nós 
assuma a missão de porta voz de Deus. 
Não podemos cruzar os nossos braços 
diante de tantas realidades de sofrimen-
to. 
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5 - NOSSO COMPROMISSO 

An.: Assumir o compromisso de realizar 
os encontros do Mês da Bíblia em família 
ou acompanhar pelas redes sociais.

L2: Analisar os candidatos, observando o 
que já fizeram de concreto em favor dos 
pobres, dos bairros.

 6 – ORAÇÃO FINAL

An.: Vamos concluir o nosso encontro re-
zando a Oração neste tempo de pande-
mia.

Todos: Ó Deus, fonte de vida e prin-
cípio do bem viver. Neste momento 
de sofrimentos e dificuldades, inspi-
rai-nos palavras e ações, para confor-
tar as pessoas vítimas dos males que 
atingem a nossa Terra. Iluminai os pes-
quisadores, cientistas e técnicos, para 
que descubram caminhos de cura e 
superação de tantas enfermidades. 
Despertai, Senhor, por vossa graça e 
misericórdia, todo o nosso povo, para 
que se una diante das suas graves tri-
bulações, fazendo resplandecer pela 
solidariedade, “um novo céu e uma 
nova terra”. Amém!

Pai Nosso...

CANTO: Toda Bíblia é comunicação, 
de um Deus amor, de um Deus irmão. 
É feliz que crê na revelação, quem tem 
Deus no coração!
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CELEBRAÇÃO DE 
ENCERRAMENTO

“ABRE TUA MÃO PARA 
TEU IRMÃO” (Dt 15,11)
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Símbolos: A Bíblia em destaque, Vela, 
Cruz, Cartazes com palavras: aliança, 
partilha, solidariedade, obediência, 
conversão.

Acolhida: Por alguém do grupo ou da 
família.

An.: Bem vindos, bem vindas!. Estamos 
encerrando o mês da Bíblia, que nos 
propõe como reflexão, neste ano o livro 
do Deuteronômio, que é o último livro 
do Pentateuco, sob o lema “Abre tua 
mão para teu irmão” (Dt 15,11). Nesse 
livro, Deus nos convida a uma tomada 
de consciência sobre as desigualdades 
sociais e a necessidade de construir 
relações sociais justas, para que todos 
tenham vida digna.

Todos: Sociedade justa é aquela em 
que riqueza e poder são repartidos de 
modo que não haja oprimidos e pobres, 
mas, sim, liberdade e vida para todos.

CANTO: 

1- Senhor, vem salvar teu povo das 
trevas, da escuridão. Só tu és nossa 
esperança, és nossa libertação.
Refrão Vem, Senhor! Vem nos 
salvar! Com teu povo, vem 
caminhar. Bis

2- Contigo o deserto é fértil, a terra se 
abre em flor; da rocha brota água 
viva, da treva nasce esplendor.

3- Tu marchas à nossa frente, é força, 
caminho e luz. Vem logo salvar teu 
povo, não tardes, Senhor Jesus!

An.:  Sob as graças de Deus, o amor de 
Jesus Cristo e a comunhão do Espírito 
Santo, iniciemos esta celebração, 
traçando em nossa fronte o Sinal da Cruz.

Todos: Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo. Amém!

An.: “Veja bem! Não faltam indigentes na 
Terra. É por isso que eu ordeno a você: 
Abra a mão em favor do seu irmão, do 
seu pobre e do seu indigente na terra 
onde você está” (Dt 15,11).

L1: Quando houver pobres e necessitados 
no meio do povo, eu ordeno que vocês 
sejam generosos com eles. Deus chama 
a nossa atenção para o cumprimento 
do dever: ajudar generosamente o 
necessitado, nosso próximo.

L2: Não deixemos que a indiferença 
promova em nós uma vida de injustiça 
para com nossos semelhantes.

L3: Precisamos viver a solidariedade 
abrindo nossas mãos, pois isso chegará 
aos olhos de Deus, que nos abençoará.

L4:  No projeto de Deus, a partilha e a 
solidariedade são atos que ajudam a 
construir justiça e modo novo de viver em 
sociedade.

Todos: A Lei do Senhor é perfeita, 
revigora a alma; é justa e mais desejável 
que o ouro.

An.: A insensibilidade domina a maior 
parte das pessoas. Deus é defensor dos 
fracos; se compadece deles. No seu julgar: 
“Quem se compadece do pobre, empresta 
ao Senhor e Ele lhe dará a recompensa de 
vida.” (Pr 19,17)

L1: Não devemos endurecer nossos 
corações e nem fecharmos nossas mãos 
aos pobres, como também, não nos 
esquecermos dos benefícios que o Senhor 
nos oferece na sua bondade e misericórdia.
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Todos: Nossa herança é Deus; Ele é o 
único. Nós somos seu povo escolhido.

L2: Deus quer que vivamos uma nova 
vida, um novo mundo de bênçãos. 
Nossa salvação depende de nós, de 
nossa fidelidade às suas leis, normas, 
mandamentos que são justos.

L3: Na proposta de Deus nunca deveria 
haver irmãos pobres e marginalizados. 
Eles têm rostos, nomes, histórias, gritos 
e clamores; são nossos irmãos. Quando 
é que vai acontecer isso? Quando todos 
forem fiéis a Deus e a seu projeto!

Todos: Atendamos então o convite de 
Deus, que é antigo e atual: “abre tua 
mão para teu irmão.” (Dt 15, 11)

L4: A liberdade e a vida devem ser 
usufruídas por todos nós, porém, o que 
vemos é acúmulo de liberdade e vida nas 
mãos de poucos, enquanto a maioria fica 
entregue à própria sorte.

L5: É preciso reverter o processo de 
acumulação, pelo espírito de partilha 
igualitária dos bens da vida e dos dons 
que a sustentam. Menos impostos aos 
trabalhadores, e taxação das grandes 
fortunas dos 10% mais ricos do país.

An.: Não fiquemos esperando que o 
mundo inteiro se mexa para depois nos 
movermos. Isso é desculpa para não 
fazermos nada. Façamos nossa parte e a 
transformação do mundo começará.

L1: Sempre haverá pobres em nosso 
meio se não houver partilha. A miséria e 
a fome são sinais da ausência de Deus 
no coração humano.

L2: “Entre vocês não haverá nenhum 

pobre” (Dt 15,4). Vivamos em comunidade 
como irmãos. Comunidade verdadeira é 
aquela que, na vivência da Palavra de 
Deus, revela igualdade, solidariedade,  
acolhida aos pobres, e defesa de suas 
causas, suas necessidades.

L3: Sempre haverá luta pelo poder. Alguns 
o fazem para se promover e enriquecer. 
Outros, para servir e fazer o povo crescer.

L4: Deus não se preocupa apenas com 
o exterior, mas com o interior de quem 
ajuda. Ele conhece as intenções de 
nossos corações.

Todos: É preciso ter um coração 
correto diante de Deus para atender 
aos necessitados.

An.: Conscientes do amor fiel e 
incondicional de Deus para conosco, 
seus filhos, da nossa liberdade a ser 
alcançada e do caminho para nossa 
salvação, ouçamos a mensagem contida 
no livro do Deuteronômio.

CANTO: Palavra não foi feita para 
dividir ninguém. Palavra é uma ponte 
onde o amor vai e vem! (bis)

1- Palavra não foi feita para dominar, 
destino da palavra é dialogar. 
Palavra não foi feita para a opressão, 
destino da Palavra é a união.

2- Palavra não foi para a vaidade, 
destino da Palavra é a eternidade. 
Palavra não foi feita pra cair no chão, 
destino da Palavra é o coração.

3- Palavra não foi feita para semear 
a dúvida, a tristeza ou o mal-estar. 
Destino da Palavra é a construção 
de um mundo mais feliz e mais 
irmão.
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4a - Leitura da Palavra - Deuteronômio 
30,11-14

Vamos refletir sobre a Palavra.
- Qual caminho estamos seguindo?
- Como estão sendo feitas nossas 
escolhas?
- Quem está nos seduzindo?

CANTO: Shemá Israel, Adonai Elohenu, 
Adonai ehad! (4 X)
Escuta Israel, o Senhor é nosso Deus, 
um é o Senhor! (4 X)

An.: Somos livres para escolher entre o 
bem (fidelidade) ou o mal (infidelidade). 
Deus não nos obriga. Deus nos propõe 
atos de bondade, de compreensão e de 
ajuda, e quer que nossas ações venham 
do fundo dos nossos corações.

L1: Não nos deixemos seduzir por coisas 
erradas em nossa família, em nosso 
trabalho, no lazer e com nosso grupo de 
amigos.

Todos: Deus quer que façamos 
escolhas certas que nos levem à 
salvação.

L2: Não necessitamos virar o céu e 
a terra de cabeça para baixo a fim de 
encontrarmos a salvação. A Palavra vem 
de Deus, está próxima de nós, em nossa 
boca e em nosso coração.

L3: Deus não nos obriga a escolhê-lo, 
porque a escolha deve ser nossa e de 
forma natural, de coração: a benção ou a 
maldição, a vida ou a morte.

Todos: Com o coração se crê para a 
justiça e com a boca se faz confissão 
para a salvação. Com os pés seguimos 
nos seus caminhos.

L4: As bênçãos são infinitamente maiores 
do que as maldições, dependendo 
somente de nossas decisões e atitudes. 
Saibamos escolher!

L5: Por que sofrer se podemos viver 
bem em Deus? Por que desprezarmos a 
Palavra de Deus se podemos obedecê-
lo? A opção é nossa!

Vamos rezar:

An.: Deus se apequena e se nivela à 
humanidade para dialogar. 

Todos: Senhor, que vosso Espírito nos 
ilumine para que entendamos a vossa 
proposta de vida.

L1: “Se guardares os meus mandamentos; 
se decidires pela escolha certa; se teu 
coração não te desviares do caminho do 
bem; se não fores seduzido pelo mal, eu 
te abençoarei dando-te uma longa vida.” 
(Dt 30,17-18)

Todos: Que a nossa obediência seja o 
nosso sinal de cristão. Aceita, Senhor, 
nossa vontade de conversão!

CANTO:

1- O povo de Deus, no deserto 
andava, mas à sua frente alguém 
caminhava. O povo de Deus era 
rico de nada, só tinha a esperança 
e o pó da estrada!

Também sou teu povo, Senhor, e 
estou nesta estrada, somente a tua 
graça me basta e mais nada! (bis)
2- O povo de Deus também vacilava, 

às vezes custava a crer no amor. 
O povo de Deus chorando rezava, 
pedia perdão e recomeçava!

3- O povo de Deus também teve fome, 
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e tu lhe mandaste o pão lá do céu. 
O povo de Deus, cantando deu 
graças, provou teu amor, teu amor 
que não passa!

4- O povo de Deus ao longe avistou, a 
terra querida que o amor preparou. 
O povo de Deus, corria e cantava 
e nos seus louvores seu poder 
proclamava.

(Outras intenções) Pai-Nosso... Ave 
Maria...

Compromisso:

An.: A Palavra de Deus não é difícil 
e está perto de nós. Está no nosso 
coração e pede um compromisso firme 
em defesa da vida. É observando os Dez 
Mandamentos de Deus, que defendemos 
a vida e garantimos a felicidade.

L1: Ler Mt 5,1-10, sobre as bem 
aventuranças, ou seja a felicidade 
proposta por Jesus.

BENCAO FINAL

Na.: O Senhor nos abençoe e nos guarde!
Todos: Amém!
Na.: O Senhor faça brilhar sobre nós a 
sua força e nos seja favorável!
Todos: Amém!
Na.: Que o Senhor dirija para nós o seu 
olhar e nos dê a paz!
Todos: Amém!
Na.: Abençoe-nos o Pai, o Filho e o 
Espírito Santo.
Todos: Amém!

CANTO
1- Quando o dia da paz renascer, 

quando o sol da esperança brilhar, 
eu vou cantar. Quando o povo nas 
ruas sorrir e a roseira de novo florir, 
eu vou cantar. Quando as cercas 

caírem no chão, quando as mesas 
se encherem de pão, eu vou cantar. 
Quando os muros que cercam os 
jardins destruídos, então os jasmins 
vão perfumar!
Refrão: Vai ser tão bonito se 
ouvir a canção cantada de novo! 
No olhar da gente a certeza do 
irmão reinado do povo!

2- Quando as armas da destruição 
destruídas em cada nação, eu vou 
sonhar. E o decreto que encerra a 
opressão assinado só no coração 
vai triunfar. Quando a vós da verdade 
se ouvir e a mentira não mais existir 
será enfim. Tempo novo de eterna 
justiça sem mais ódio, sem sangue 
ou cobiça, vai ser assim!

- Avisos finais:
. Sobre a Romaria, dia 22/11, domingo. 
Ver Orientações.
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