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Nos encontros deste mês vamos caminhar com e como os discípulos, apren-
dendo com o Mestre como viver e anunciar o Reino do Pai e a sua justi ça. 

A contemplação da vida de Jesus nos textos evangélicos leva-nos a encon-
trar nosso caminho de conformação da vida de discípulos com a do Mestre. 
Como nos diz o pe. Jaldemir Vitório, sj: “o discipulado acontece no segui-
mento!”.

Então, o modo de viver e anunciar o Reino resultará da assimilação gradual 
dos diferentes elementos que compõem o ideal cristão e que estão presen-
tes em cada pequeno trecho evangélico com o qual nos confrontaremos 
durante nossos encontros. O Documento de Aparecida nos ensina: “Con-
templamos a Jesus tal como os Evangelhos nos transmitem para conhecer-
mos o que ele fez e para discernirmos o que nós devemos fazer nas atuais 
circunstâncias.” 

Nosso discipulado consiste em um contí nuo aprendizado com o Mestre. 
“Aprendei de mim!” (Mt 11,29). Urge colocar-se, dia a dia, nos passos de 
Jesus e ser cristão adulto, pronto a testemunhar a fé como serviço ao Reino 
de Deus e aos irmãos.

INTRODUÇÃO
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eterno deus onipotente – São Francisco de Assis

L1: Eterno Deus Onipotente, justo e misericordioso, concede-nos, em nossa 
fraqueza, prati car por tua causa o que reconhecermos ser a tua vontade;

L2: Ajuda-nos a querer sempre o que te agrada, a fi m de que, interiormente 
purifi cados, iluminados e abrasados pelo fogo do Espírito Santo, possamos 
seguir as pegadas de teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo;

Todos: que por tua graça, unicamente, possamos chegar até tua presen-
ça, ó Altí ssimo, que, em Trindade perfeita e unidade simples, vives e rei-
nas na glória como deus onipotente por toda a eternidade. amém.

L1: Pai,  dá-me a graça do despojamento de tudo que, ao longo dos tempos, 
impediu-me de ser fi el a ti  a teu Reino, que me cabe proclamar.

Todos: Que tenhamos consciência da tarefa que nos cabe na construção 
do mundo querido por ti .

L2: Pai, torna-me consciente da missão de semear tua Palavra o máximo 
possível, sabendo que o fruto depende da forma como cada um a acolherá 
no coração.

Todos: Que tenhamos consciência da tarefa que nos cabe na construção 
do mundo querido por ti .

L3: Pai, torna meu coração sempre mais sintonizado com o ideal do Reino 
proclamado por teu Filho, e me leva a rejeitar tudo quanto vai na contra-
mão do teu querer.

Todos: Que tenhamos consciência da tarefa que nos cabe na construção 
do mundo querido por ti .

1. ORAÇÃO INICIAL PARA TODOS OS DIAS

2. BÊNÇÃO FINAL PARA TODOS OS DIAS
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1. ORAÇÃO INICIAL PARA TODOS OS DIAS

a. Preparar o ambiente com moti vos que lembrem acolhimento, se possível 
com fl ores.

b. Oração inicial (pág. 04).

L1: Hoje vamos ouvir e meditar a Palavra de Deus no Evangelho de Ma-
teus chamado de “hino da alegria”. Por viver a inti midade do Pai, o Filho 
recebeu o conhecimento dos mistérios do Reino e a missão de revelá-los. 
O acolhimento ou a recusa desta revelação mostra se somos “simples” ou 
“sábios”, se somos discípulos seguidores de Jesus ou não. Vamos ouvir o 
que o Senhor nos fala.

Cantando: Vem, eu mostrarei que meu caminho te leva ao Pai. / Guiarei os 
passos teus e junto a ti  hei de seguir. / Sim, eu irei e saberei como chegar 
ao fi m / De onde vim, aonde vou, por onde irás, irei também (Pe. Zezinho).

Deus nos fala - Ler na Bíblia: Mateus 11,25-30

Chaves de leitura:
1. Em favor de quem Jesus faz um louvor ao Pai?
2. De acordo com o texto, como podemos conhecer o Pai?
3. Por que Jesus pede que todos venham a ele?
4. O que este texto tem a dizer para nós, hoje?

L2: Mateus afi rma que o Pai se revela ao Filho, e que os humildes e peque-
nos compreendem isso. Jesus exerce a função de único mediador devido a 
sua relação de amor e amizade com Deus: “Tudo me foi entregue por meu 

VINDE A MIM TODOS QUE ESTAIS CANSADOS...!
1O  ENCONTRO BÍBLICO | 14ª SEMANA DO TEMPO COMUM | de 05/07/20 a 11/07/20

“tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim” ( Mt 11,29)

ACOLHIDA E ORAÇÃO INICIAL1

ESCUTAR E MEDITAR A PALAVRA2

APROFUNDAR A PALAVRA3
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Pai”. Jesus está sempre em relação com o Pai: nos seus momentos de ora-
ção, na sua ação no meio do povo, na sua pregação. Essa é a relação funda-
mental da vida de Jesus e, em torno dela, sua missão se desenvolve entre 
os homens. O Pai que enviou o Filho, por meio dele, também nos envia.

Cantando: Vem, eu te direi o que ainda estás a procurar. / A verdade é 
como o sol e invadirá teu coração. / Sim, eu irei e aprenderei minha razão 
de ser. / Eu creio em ti que crês em mim e a tua luz verei a luz

L3: Qual é o objeto desta revelação? São os “mistérios do Reino dos céus”, 
os desígnios de salvação eterna concebidos por Deus. É o amor do Pai, do 
Filho e do Espírito Santo revelado por Jesus. Essa é a “Boa-Nova” pregada 
pelos missionários cristãos e difundida em “todas as nações”, segundo o 
mandato do próprio Ressuscitado. Somos amados por Deus Trindade. So-
mos herdeiros do Reino, com a dignidade e a liberdade de filhos e filhas de 
Deus. Cada um de nós é especialmente amado por Deus.

Cantando: Vem, e eu te farei da minha vida participar. / Viverás em mim 
aqui, viver em mim é o bem maior. / Sim, eu irei e viverei a vida inteira 
assim. / Eternidade é na verdade, o amor vivendo sempre em nós.

L4: Deve surpreender que, em sua oração, Jesus agradeça ao Pai porque 
sábios e entendidos não compreendem sua mensagem sobre o Reino e a 
justiça de Deus! Provavelmente, se a entendessem, tratariam de moldá-la 
de acordo com os próprios interesses. Os pequeninos, na sua simplicidade, 
estão mais aptos a experimentar o amor de Deus do que certos mestres 
tidos na conta de grandes. Os pequenos e humildes descobrem que a men-
sagem de Jesus é de libertação dos pesos que impedem a sua vida plena e 
dificultam o seu acesso a Deus.

Cantado: Vem, que a terra espera quem possa e queira realizar / Com 
amor, a construção de um mundo novo muito melhor! / Sim, eu irei e le-
varei teu nome aos meus irmãos. / Iremos nós e o teu amor vai construir 
enfim a paz!

Palavra em ação: Como estamos vivendo a missão de proclamadores da 
Palavra? Dê exemplos. Quem nos encontra vê em nós sinal do amor de 
Deus? 
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a. Pai, como pequenos discípulos do Reino, revela-te a nós para que possa-
mos dar testemunho do teu amor a todos que encontrarmos.

T: Senhor, ajuda-nos a ser mansos e humildes de coração.

b. Senhor Jesus Cristo, faze de nós servidores da vida, sempre prontos a 
ajudar os marginalizados a conquistar, num mundo excludente, o lugar que 
lhes é devido.

c. Espírito Santo, dá-nos um coração cheio de compaixão, sempre pronto a 
agir em favor das víti mas da maldade deste mundo.

(Outras preces espontâneas e Pai-Nosso)

a. Ler em casa o texto do próximo encontro: Mateus 13,1-23.

b. Convidar outros parentes, amigos e vizinhos para parti cipar do próximo 
encontro.

c. Empenharmo-nos em ser presença anunciadora da Palavra de forma 
mansa e humilde, nas nossas comunidades.

Avisos - Oração fi nal (pág. 04).   

REZAR A PALAVRA DE DEUS NA VIDA4

COMPROMISSOS DA SEMANA5

ENCERRAMENTO6
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a. Preparar o ambiente com moti vos que lembrem acolhimento: fl ores, 
imagem de braços abertos, palavras de acolhida etc.

b. Oração inicial (pág. 04).

L1: Hoje, vamos ouvir o trecho do Evangelho de Mateus que nos conta a pa-
rábola do semeador. O texto chama nossa atenção para pontos importan-
tes da missão de discípulos missionários que somos. Compete-nos semear 
a Palavra sem nos preocupar com a colheita, que vai depender de como for 
acolhida a semente. Vamos ouvir o que o Senhor vem nos falar.

Cantando: Põe a semente na terra, não será em vão. / Não te preocupe a 
colheita, plantas para o irmão.

Deus nos fala - Ler na Bíblia: Mateus 13,1-23 

Chaves de Leitura: 
1. Por que Jesus ensina com parábolas?
2. Como Jesus explica a parábola do semeador? 
3. O que é a semente?
4. A Palavra de Deus tem gerado bons frutos em nós?

L2: A parábola do semeador é a primeira das chamadas “parábolas do Rei-
no de Deus” do Evangelho de Mateus. Elas apresentam o Reino de Deus 
como todo local e situação em que a vontade de Deus é feita. O Reino é 
exigente, desinstala do comodismo aqueles que são ati ngidos verdadeira-
mente por seu anúncio. O Reino pressupõe discernimento e acolhida da 
Palavra. É assim que os seguidores de Jesus vão trilhar o caminho da justi ça 

FELIZES SOIS VÓS!
2O  ENCONTRO BÍBLICO | 15ª Semana do Tempo Comum | De 12/07/20 a 18/07/20

Ser terra boa: ouvir a palavra, compreendê-la e produzir frutos. (cf. Mt 13,23)

ACOLHIDA E ORAÇÃO INICIAL1

ESCUTAR E MEDITAR A PALAVRA2

APROFUNDAR A PALAVRA3
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de Deus, identi fi cando as situações de marginalização e de violência que 
precisam ser enfrentadas.

Cantando: Põe a semente na terra, não será em vão... Não te preocupe a 
colheita, plantas para o irmão...

L3: As sementes da Palavra de Deus que lançamos tanto podem se per-
der como dar frutos. Preocuparmo-nos excessivamente com o resultado 
ou forçar os ouvintes é inúti l. Tudo depende do coração/terreno onde a 
Palavra/semente cair. Num coração bom, aberto para acolher a Palavra de 
Amor de Deus, as chances de frutos são boas. Num coração duro e fechado 
o resultado não será o esperado. É preciso não desanimar, caso a semen-
te se perca. Mas uma coisa é certa: o semeador confi a mais na força da 
semente/Palavra que na qualidade do terreno. Por isso, devemos sempre 
semear, acreditar sempre na força da Palavra.

Cantando: Põe a semente na terra, não será em vão... Não te preocupe a 
colheita, plantas para o irmão...

L4: Para compreender “os mistérios do Reino de Deus”, não basta ouvir o 
que Jesus tem a dizer. É necessário engajar-se com o projeto do Reino de 
justi ça que ele proclama e comprometer-se com o cuidado da vida dos ou-
tros e da casa que habitamos – o planeta Terra. Só assim haverá mais clare-
za a respeito do que difi culta a concreti zação do Reino do Pai de Jesus, na 
história da humanidade.

Cantando: Põe a semente na terra, não será em vão... Não te preocupe a 
colheita, plantas para o irmão...

Palavra em Ação: Temos sido bons semeadores da Palavra? O que podemos 
fazer para colocar em práti ca a justi ça do Reino de Deus ensinada por Jesus?

a. Pai, torna nossos corações sempre mais sintonizados com o ideal do Rei-
no proclamado por teu Filho, e ajuda-nos a rejeitar tudo o que vai na con-
tramão do teu querer.

T: Ajuda-nos a semear tua Palavra e buscar a justi ça do Reino

REZAR A PALAVRA DE DEUS NA VIDA4
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b. Senhor Jesus Cristo, tendo acolhido o convite para o discipulado do Rei-
no, que nossa vida seja uma contí nua manifestação de adesão a ti  e ao teu 
anúncio.

c. Espírito Santo de amor, doado pelo Ressuscitado, reforça em nós o ardor 
missionário e dá-nos as forças necessárias para caminhar sem temer os de-
safi os da missão.

(Outras preces espontâneas e Pai-Nosso)

a. Ler em casa o texto do próximo encontro: Mateus 13,24-43

b. Assumir a missão de anunciar a Palavra em nosso círculo familiar.  

c. Empenharmo-nos na missão de testemunhar, juntamente com nossa co-
munidade, o que signifi ca ser Igreja para o mundo.

Avisos - Oração fi nal (pág. 04).   
 

COMPROMISSOS DA SEMANA5

ENCERRAMENTO6
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a. Preparar o ambiente com: uma cruz, uma vela, uma fl or, a Bíblia. 

b. Oração inicial (pág. 04).

L1: A Palavra de hoje é conti nuação do capítulo 13 do Evangelho de Mateus. 
Vamos conti nuar com as imagens que remetem ao Reino de Deus: terra, 
semente, fermento. A terra é semeada por um generoso semeador. Há um 
novo elemento: o inimigo também semeia no mesmo campo. Também a 
semente, que é a menor de todas, cresce de forma admirável. E o fermento 
age na massa e revela a presença do trabalho da mulher no tempo de Jesus. 
Vamos ouvir o que o Senhor nos fala.

Cantando: Nós somos fermento na massa. Foi Cristo que disse pra mim!

Deus nos fala - Ler na Bíblia: Mateus 13,24-43.

Chaves de Leitura
1. A que horas veio o inimigo e o que ele fez? 
2. O que signifi ca o joio?
3. Por que o Reino é como uma semente de mostarda?
4. Qual a ação do fermento na massa e o que signifi ca para nós, hoje?

L2: Este trecho faz parte dos textos chamados “as parábolas do Reino”. É mui-
to interessante porque compara de forma simples e clara o Reino de Deus 
com a vida simples do povo daquele tempo. Podemos reconhecer, nessas 
comparações, também elementos da nossa vida de hoje. Semente, semea-
dor, erva daninha, fermento na massa... Isto é, o Reino de Deus se esconde 

ACOLHIDA E ORAÇÃO INICIAL1

ENTÃO OS JUSTOS BRILHARÃO COMO O SOL NO REINO DO PAI
3O  ENCONTRO BÍBLICO |  16ª Semana do Tempo Comum | De 19/07/20 a 25/07/20

“Quem tem ouvidos, ouça.” (Mt 13,43)

ACOLHIDA E ORAÇÃO INICIAL1

ESCUTAR E MEDITAR A PALAVRA2

APROFUNDAR A PALAVRA3
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nas coisas humildes e simples da nossa vida cotidiana. Participa do Reino de 
Deus quem faz a vontade do Pai.

Cantando: Semente somos todos que temos coração. Semente é quem 
procura servir o seu irmão! (Pe. Zezinho).

L3: Estudos bíblicos revelam que a comunidade de Mateus está sofrendo 
perseguição. Isto faz com que ela tenha que se refugiar no interior da Pa-
lestina daquele tempo. Mas, apesar de todas as dificuldades, o evangelista 
insiste em “semear”, em espalhar o fermento, em fazer crescer e frutificar. 
Pois, aquilo que é tão pequeno quanto uma semente de mostarda tem for-
ça para se tornar um grande sinal do Reino. Ele tem certeza da eficácia do 
anúncio e do testemunho do discípulo missionário.

Cantando: Semente somos todos que temos coração. Semente é quem 
procura servir o seu irmão! (Pe. Zezinho).

L4: O trigo bom, em meio à erva daninha, vai ser reconhecido mais cedo 
ou mais tarde. O amor e bem têm sempre lugar no Reino de Deus e o mal 
também será reconhecido e descartado. Mas, na vida, estão sempre mistu-
rados. A pequenez da semente esconde um grande poder de crescimento 
e grande força para frutificar. É sinal do Reino de Deus a generosidade da 
pequena semente que cresce muito para acolher os pássaros do céu e fruti-
ficar. Ainda sinal do Reino é o pouquinho de fermento que a mulher mistura 
no meio da massa e que vai mudar a consistência, o gosto e o tamanho da 
mesma.

Cantando: Semente somos todos que temos coração. Semente é quem 
procura servir o seu irmão! (Pe. Zezinho).

Palavra em Ação: No nosso agir do dia a dia somos mais parecidos com 
trigo ou com o joio? O que podemos fazer para que o Reino de Deus cresça 
em nosso meio?
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COMPROMISSOS DA SEMANA5

ENCERRAMENTO6

a. Pai de amor e bondade, alarga os nossos corações e as nossas mentes 
para acolher a todos que nos rodeiam.

T: Abre nossas mentes, nossos olhos e nossos corações!

b. Senhor Jesus Cristo, Filho Amado, ajuda-nos a compreender os caminhos 
para a construção do Reino do Pai.

c. Espírito Santo, laço de união do Pai e do Filho, vem sobre nós e acende 
nossos corações para que caminhemos com alegria e determinação nas es-
tradas do mundo, anunciando o amor de Deus-Trindade.

(Outras preces espontâneas e Pai-Nosso)

a. Ler em casa o texto do próximo encontro: Mateus 13,44-52.

b. Empenhar-se no anúncio do Reino de Deus em todos os ambientes em 
que nos encontrarmos, também na internet e redes sociais.

Avisos - Oração fi nal (pág. 04).   

 

REZAR A PALAVRA DE DEUS NA VIDA4



a. Preparar o ambiente com: uma cruz, uma vela, uma fl or, a Bíblia. 

b. Oração inicial (pág. 04).

L1: A nossa refl exão de hoje conti nua com o evangelho de Mateus e “as pará-
bolas do Reino”. O tesouro escondido, a pérola preciosa, a rede que apanha 
todo ti po de peixes. Coloquemos nossa atenção nessas imagens e naquilo 
que elas evocam. O ensinamento da parábola se desvela àquele que ouve, 
medita no seu coração e coloca em práti ca a vontade do Pai para os seus 
fi lhos. Vamos, com calma e atenção, ouvir o que o Senhor vem nos falar.

Cantando: Reunidos aqui só para louvar o Senhor, / novamente aqui em 
união! / Algo bom vai acontecer, / algo bom Deus tem para nós. / Reuni-
dos aqui / só para louvar o Senhor.

Deus nos fala - Ler na Bíblia: Mateus 13,44-52

Chaves de Leitura
1. O que faz o homem que encontra um tesouro no campo? 
2. Qual a ati tude do mercador que encontra a pérola preciosa?
3. Como podemos compreender a terceira imagem, a da rede? 
4. O que estas decisões têm a dizer para nós, hoje?

L2: Nestas parábolas do Reino, encontramos outras ricas imagens que po-
dem nos ajudar a refl eti r sobre a nossa vida em comunidade. O Reino é 
comparado ao tesouro que um homem encontra em um terreno. Em vez 
de levar embora esse tesouro, ele o enterra novamente, vai, vende tudo 
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O REINO DOS CÉUS É SEMELHANTE A UM TESOURO!
4O  ENCONTRO BÍBLICO | 17ª Semana do Tempo Comum | De 26/07/20 a 01/08/20

“... tirar do seu tesouro coisas novas e velhas.” (Mt 15,52)

ACOLHIDA E ORAÇÃO INICIAL1

ESCUTAR E MEDITAR A PALAVRA2

APROFUNDAR A PALAVRA3



o que tem e compra o “terreno”. Atitude estranha para a nossa época. A 
grande maioria pegaria o tesouro e iria embora. O que chama a atenção é 
exatamente aquilo que é o coração da mensagem: o Reino não é posse de 
uma pessoa somente, no seu comodismo, na sua vida individualista. Ele 
está enterrado em um terreno: a fé cristã e a comunidade cristã com a qual 
cada um compartilha a experiência pessoal do encontro com Deus.

Cantando: Buscai primeiro o Reino de Deus e a sua justiça / e tudo mais 
vos será acrescentado!

L3: A parábola da pérola preciosa já é mais evidente. Quem encontra essa 
pérola, vai, vende tudo o que tem e a compra. Quem encontra essa pre-
ciosidade faz de tudo para não perdê-la. Essa parábola nos chama atenção 
para aquilo que é essencial, fundamental na nossa vida. Paulo compreende 
que tudo, na sua vida, é nada, pois Jesus Cristo é tudo. Santa Teresa d’Ávila 
dizia: somente Deus basta!

Cantando: Nem só de Pão o homem viverá, / mas de toda Palavra que sai 
boca de Deus!/ Aleluia.

L4: Mais uma vez, na parábola da rede que pega todos os tipos de peixes, 
vemos a ideia do que é ruim ao lado do bom e, de certo modo, até mistura-
do. Ora, os cristãos não estão separados dos outros homens e mulheres do 
mundo. Até mesmo na comunidade cristã, tradicionalmente representada 
pela rede que é puxada para a barca de Pedro, há elementos indesejáveis. 
Entretanto, não são os cristãos a impedir a sua presença, no fim definitivo é 
Deus mesmo que os julga. Quem somos nós para julgar?

Cantando: Se vos perseguem por causa de mim, não esqueçais o porquê. 
/Não é o Servo maior que o Senhor. /Aleluia.

Palavra em Ação: Como discípulos missionários, qual é o nosso tesouro? 
Como discípulos missionários, fazemos das nossas comunidades casa aber-
ta para acolher todos ou colocamos restrições?

15
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a. Senhor Jesus Cristo, nós cremos, mas aumenta a nossa fé para que so-
mente tu nos bastes.

T: Dá-nos coisas velhas e novas do teu tesouro!

b. Pai de bondade, fonte de todo dom, venha o teu Reino de Amor.

c. Espírito Santo, laço de amor do Pai e do Filho, derrama tua luz sobre nós 
para encontrarmos o tesouro da nossa vida e anunciá-lo até os confi ns da 
terra.

(Outras preces espontâneas e Pai-Nosso)

a. Ler em casa o texto do próximo encontro: Mateus 14,13-21.

b. Empenhar-se na acolhida das pessoas nas nossas comunidades e fora 
delas.

Avisos - Oração fi nal (pág. 04).

REZAR A PALAVRA DE DEUS NA VIDA4

COMPROMISSOS DA SEMANA5

ENCERRAMENTO6
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Vamos ajudar com agasalhos e cobertores:
www.arquidiocesebh.org.br

Nosso irmão
sente MUITO frio



Sou Caeté 
Sou Piedade
Sou Minas Gerais

De onde 
estiver, você 
pode visitar 
o Santuário 

da Padroeira 
de Minas

www.santuarionsdapiedade.org.br
FAÇA UM TOUR VIRTUAL:


