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INTRODUÇÃO
Neste mês de junho, os nossos Encontros Bíblicos vão nos ajudar a redescobrir quem é Deus para nós. Os dois primeiros encontros aprofundam o
sentido de Pentecostes e o que significa crer em Deus Pai, Filho e Espírito
Santo, com o tema sobre a Trindade.
Em seguida, seremos convidados a refletir sobre o que significa seguir Jesus. Seremos desafiados pelo Evangelho a repensar quem é Jesus para nós
e como vivemos a opção por ele, a cada dia. Os Evangelhos anunciam que
tudo o que Jesus faz – suas atitudes, seus gestos, suas palavras – revela uma
nova visão das coisas, um novo ponto de partida, uma nova ordem, um
novo projeto. E, por isso, Jesus adverte que o seguir tem certas exigências.
Nossa Arquidiocese continua firme no caminho de Semear a Palavra de
Deus por meio de grupos de Reflexão Bíblica. Precisamos fazer surgir novos grupos. Além disso, atendendo uma sugestão da última Assembleia do
Povo de Deus, criou-se o programa “A Palavra se fez carne”, um áudio diário
de meditação do Evangelho, que é disponibilizado no site e no aplicativo de
nossa Arquidiocese. Ajude-nos a divulgar a iniciativa e semear a Palavra!
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1. ORAÇÃO INICIAL PARA TODOS OS DIAS
Leitor 1: Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos(as) a este encontro para saborearmos a Palavra de Deus e, assim, redescobrirmos nossa missão de seguidores de Jesus. Invoquemos a Santíssima Trindade, rezando:
Todos: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!
L1: Senhor, que teu Espírito Santo nos faça acolher tua Palavra para vivermos na tua presença!
CANTO: Vem, proclamar a Palavra!/ Tem muita gente precisando escutar!/
Vem, insiste,/ todo dia proclama!/
Oportuna e inoportunamente,/ proclama!
(Durante o canto, acender uma vela e colocá-la junto à Bíblia).

2. BÊNÇÃO FINAL PARA TODOS OS DIAS
CANTANDO: Onde reina o amor,/ fraterno amor!/ Onde reina o amor,/
Deus aí está! (2x)
Bênção Final
Dirigente: O Senhor esteja conosco!
Todos: Ele está no meio de nós!
Dirigente: Que Deus nos abençoe em seu amor de Pai, de Filho e de Espírito
Santo. Amém.
Cantando: E pelo mundo eu vou,/ cantando o seu amor,/ pois disponível
estou,/ para servir-te, Senhor!
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1O ENCONTRO BÍBLICO | Pentecostes | de 05/06/22 a 11/06/22

PENTECOSTES: DE PORTAS ABERTAS!
“Recebei o Espírito Santo” (Jo 20,22)

1

ACOLHIDA E ORAÇÃO INICIAL

a. Preparação do ambiente: colocar a Bíblia em lugar de destaque, vela acesa, flores.
b. Oração Inicial, pág. 4.
2

ESCUTAR E MEDITAR A PALAVRA

Leitor 1: Os discípulos receberam a força do Espírito em um contexto de
fragilidade e de medo. As portas estavam fechadas, por temor. E é no meio
desse mundo desafiador e do medo paralisante que o Espírito rompe as
portas e destranca as janelas. O que era realidade fechada e assustadora
se converte em comunidade “em saída”, apostólica, missionária. Com sua
presença rompedora, o Espírito enche a casa onde os discípulos estavam
juntos.
Canto: Envia teu Espírito, Senhor,/ e renova a face da terra!
Deus nos fala – Ler na Bíblia: João 20,19-23
Chave de leitura:
1. Do que os discípulos estavam com medo?
2. Quais sinais da presença dinamizadora do Espírito de Deus você pode
perceber em sua vida pessoal, familiar e comunitária?
3

APROFUNDAR A PALAVRA

L 2: O Espírito chega inesperadamente e nos apanha de surpresa, pois nem
sempre estamos preparados para nos deixarmos conduzir por ele. O Espírito não suporta esquemas, rompe o que está programado, é um vento de
liberdade, fonte de vida expansiva.
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Todos: Envia teu Espírito, Senhor!/ Renova a nossa vida/ e a tua Igreja!
L3: Este Evangelho coloca Pentecostes no entardecer da Páscoa: “Soprou
sobre eles e disse: ‘Recebei o Espírito Santo’” (Jo 20,22). O Espírito de Cristo, que o faz viver, vem para nos fazer viver, leve e quieto como um respiro,
humilde e obstinado como o batimento do coração. Aquele Espírito que
encarnou o Verbo no ventre de Maria flui, inesgotável e ilimitado, continuando a mesma obra: fazer da Palavra carne e sangue, em nós, fazer-nos
todos grávidos de Deus.
Todos: Vem, Espírito Santo!/ Vem em nós/, inquietos pela febre da qual tu
mesmo nos contagiaste!
L4: Avancemos um passo. Também nós somos chamados a dar testemunho
no Espírito Santo, a nos tornarmos paráclitos, isto é consoladores. Sim, o
Espírito pede-nos para darmos corpo à sua consolação. E como podemos
fazê-lo? Não fazendo grandes discursos, mas aproximando-nos das pessoas; não com palavras empoladas, mas com a oração e a proximidade. Lembremo-nos de que a proximidade, a compaixão e a ternura são o estilo de
Deus, sempre. “O Paráclito diz à Igreja que hoje é o tempo da consolação. É
o tempo do anúncio feliz do Evangelho... É o tempo do Paráclito! É o tempo
da liberdade do coração, no Paráclito” (Papa Francisco 23.05.21)
Todos: Ó Espírito Santo,/ faz de nós paráclitos, /consoladores!
L5: O Espírito de Pentecostes nos desarma e nos capacita a viver a cultura
do encontro. Isso significa desenvolver a própria capacidade de contemplação, de compaixão, de assombro, escuta das mensagens e dos valores presentes no mundo à nossa volta. O Espírito de Pentecostes nos faz semeadores da Palavra de Deus. Ele nos envia a anunciar a boa notícia do Evangelho.
Todos: Faz de nós, /Senhor,/ semeadores da tua Palavra!
Palavra em ação: a) Que portas continuam fechadas nas igrejas? Por medo
de quê? De quem? O que você pode fazer para descobrir e potenciar os
dons e ministérios que o Espírito continua suscitando nas pessoas e comunidades?
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4

REZAR A PALAVRA DE DEUS NA VIDA

a. Senhor Jesus, que teu Espírito de Amor inunde nossa vida e abra todas as
portas e janelas do nosso coração, que estão nos impedindo de amar.
Todos: Envia teu Espírito, Senhor, e renova toda face da terra.
b. Senhor Jesus, faz de nós, neste tempo de violência, de ódio e de guerra,
pessoas que consolam, que propagam o Evangelho da compaixão e da ternura.
c. Senhor Jesus, abra as portas da tua Igreja para que nossas comunidades
sejam acolhedoras e sinais da tua compaixão.
(Preces espontâneas e Pai-Nosso)
5

COMPROMISSO DA SEMANA

a. Faça um tempo de oração mais profunda, procurando escutar as moções
que o Espírito suscita em seu interior e que talvez não tenha condições de
escutar na pressa diária. Que portas você mantém fechadas e que o Espírito
pede que sejam abertas?
b. Ler em casa a passagem bíblica do próximo encontro: João 16,12-15
6

ENCERRAMENTO

Avisos - Oração final, pág. 4.
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2O ENCONTRO BÍBLICO | Santíssima Trindade | De 12/06/22 a 18/06/22

A TRINDADE É COMUNHÃO E MISERICÓRDIA!
“Tudo quanto o Pai tem é meu” ( Jo 16,15)

1

ACOLHIDA E ORAÇÃO INICIAL

a. Preparação do ambiente: colocar a Bíblia em lugar de destaque, vela acesa, flores.
b. Oração Inicial, pág. 4.
2

ESCUTAR E MEDITAR A PALAVRA

Leitor 1: Jesus, conversando com os discípulos, afirma que: “Tenho muitas coisas para dizer-vos, mas ainda não estão preparados para compreendê-lo. Só compreenderão quando vier o Espírito da verdade, que revelará
tudo para todos” (Jo 16, 12-13). Jesus nos promete um maravilhoso presente, o Espírito da verdade. O Senhor nos guiará passo a passo, fazendo-nos
progredir, no amor, na justiça, na verdade e na compreensão dele mesmo.
Cantando: Tua Palavra é luz pro meu caminho/. Luz pro meu caminho,/
meu Deus,/ tua Palavra é!
Deus nos fala – Ler na Bíblia: João 16,12-15
Chave de leitura:
1. O que chamou sua atenção no Evangelho de hoje?
2. Como aparece no texto a relação do Pai, do Filho e do Espírito Santo?
3. Se somos filhos e filhas da Trindade, se cremos de verdade nisso, como
descobrir as “pegadas” da Trindade em nós?
3

APROFUNDAR A PALAVRA

L2: A experiência dos primeiros cristãos é que a Trindade podia ser, ao mesmo tempo e sem contradição: Deus que é origem, princípio, fonte de tudo
(Pai); Deus que se faz um de nós (Filho); Deus que se identifica com cada
um de nós (Espírito). Eles estão nos falando da Trindade que não se fecha
em si mesma, mas é pura relação que transborda e se visibiliza na criação
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inteira, fazendo de cada ser humano sua morada. Deus é sempre Trindade,
comunhão de Três Pessoas divinas, pelas quais circula toda a torrente de
Vida Eterna.
Todos: Ó Trindade,/ vos louvamos/, vos louvamos pela vossa comunhão!
L3: A Trindade quer expressar o mistério da VIDA mesma de Deus que nos
é comunicada. Uma profunda vivência da mensagem cristã será sempre
uma aproximação do mistério de Deus Uno e Trino. Será sempre a busca de
um encontro vivo com Deus. O verdadeiramente importante foi e é sempre
a necessidade de viver essa presença do Deus, comunhão de Pessoas, no
interior de cada ser humano.
Todos: Ó Trindade,/ vos louvamos, /vos louvamos pela vossa comunhão!
L4: A festa do Deus-Trindade, do Deus dos encontros, é especialmente significativa para a o contexto atual, carregado de desencontros, de rupturas
e profundas divisões. Para quem crê em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, os
vínculos, a comunicação e a partilha são valores muito importantes. Quem
se deixa habitar pela Trindade acolhe a comunhão e a reciprocidade como
nutrientes de sua maneira de estar e de viver no mundo. Isso significa comprometer-se com a vida e não com a cultura de morte. Trabalhar com a
Trindade implica viver em rede humanizadora, valorizando a solidariedade
e a colaboração.
Todos: Ó Trindade,/ vos louvamos, vos louvamos pela vossa comunhão!
L5: Jesus convida seus seguidores a se relacionarem com Deus Pai com confiança, a seguirem fielmente seus passos de Filho de Deus encarnado, e a
se deixarem guiar e alentar pelo Espírito Santo. Ensina-nos, assim, a nos
abrirmos ao mistério de Deus, a nos comprometermos em ser semeadores
da comunhão, da compaixão, na família, no trabalho, na comunidade.
Todos: Ó Trindade,/ vos louvamos,/ vos louvamos pela vossa comunhão!
Palavra em ação: Se somos filhos e filhas da Trindade, como reforçar e melhorar a nossa vida fraterna em comunidade? Somos capazes de olhar o
mundo, com seus conflitos e guerras, como a Trindade o vê?
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4

REZAR A PALAVRA DE DEUS NA VIDA

a. Senhor Deus de amor, ajuda-nos a olhar o mundo como tu mesmo o vê:
há tanto sofrimento, tanta discórdia, tanta dor, mas há tanta beleza, tanta
bondade, tanta esperança...Faz de nós sinal do teu amor, Senhor.
Todos: Deus de amor e bondade,/ ajuda-nos a anunciar tua misericórdia
sem limites!
b. Senhor Deus de bondade, ajuda-nos a viver a comunhão e a partilha, na
família, na comunidade, no trabalho, nos relacionamentos.
c. Senhor Deus de misericórdia, ajuda-nos a promover a compaixão e a solidariedade, neste mundo tão dividido, tão machucado, seja pela fome, pela
violência, pela guerra e pelo ódio.
(Preces espontâneas e Pai-Nosso)
5

COMPROMISSO DA SEMANA

a. “Misericórdia: é a palavra que revela o mistério da Santíssima Trindade.
Misericórdia: é o ato último e supremo pelo qual Deus vem ao nosso encontro”. (Papa Francisco, Bula “O Rosto da Misericórdia”, n.2). Não podemos
nós, que cremos na comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, estabelecer que tal comunhão trinitária se converta em misericórdia, compaixão e
comunhão em nós, na Igreja e no mundo? Veja, no seu dia a dia, como ser
sinal da Trindade.
b. Ler em casa a passagem bíblica do próximo encontro: Lucas 9,18-24
6

ENCERRAMENTO

Avisos - Oração final, pág. 4.
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3O ENCONTRO BÍBLICO | 12ª Semana do Tempo Comum | de 19/06/22 a 25/06/22

QUEM É JESUS PARA NÓS?
“Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia, e siga-me” (Lc 9,23)

1

ACOLHIDA E ORAÇÃO INICIAL

a. Preparação do ambiente: colocar a Bíblia em lugar de destaque, vela acesa, flores.
b. Oração Inicial, pág. 4.
2

ESCUTAR E MEDITAR A PALAVRA

Leitor 1: Os discípulos já estão, há um bom tempo, acompanhando Jesus.
Por que o seguem? Jesus quer saber qual é a motivação presente no interior
de cada um deles. Por isso, dirige uma pergunta ao grupo: “E vós, quem dizeis que eu sou?”.
Cantando: Tua Palavra é luz para o meu caminho./ Luz para o meu caminho,/ meu Deus,/ tua Palavra é!
Deus nos fala – Ler na Bíblia: Lucas 9,18-24
Chave de leitura:
1. Quem é Jesus para os discípulos?
2. Quem é Jesus para você?
3. Por que seguimos Jesus?
4. O que significa “renunciar a si mesmo”?
3

APROFUNDAR A PALAVRA

L2: Nós dizemos que seguimos Jesus, que somos cristãos. Isso supõe uma
vida que vai se identificando com a vida e o modo de ser de Jesus. Não basta
dizer que o seguimos porque ele é o Messias de Deus. É preciso dar passos
no caminho de Jesus, abrir nosso olhar, colocar nossa vida em movimento,
“exalar” o perfume de Cristo no mundo.
Todos: Quem dá sua vida por mim a encontrará, a encontrará!
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L3: Na nossa cultura, as opções são de fôlego curto e os projetos têm pouca consistência. As decisões são apressadas e os vínculos superficiais. Jesus não impõe nenhuma condição, não quer gente que busque prestígio,
sucesso. Quer pessoas que sejam capazes de renunciar ao próprio ego e
desapegar-se do que paralisa a vida. Este é o lema de Jesus: “renunciar a si
mesmo, tomar a cruz cada dia e segui-lo”.
Todos: Quem perde sua vida por mim a encontrará, a encontrará!
L4: O apego a nós mesmos, às coisas ou às pessoas, impede-nos de mover
com facilidade. Renunciar a si mesmo significa que Jesus Cristo é de fato o
“amor primeiro”, aquele que antecede a qualquer outro, de maneira especial o amor a si mesmo. “Renunciar a si mesmo” é não ser o centro de seu
próprio projeto. É pôr a vida inteira a serviço do outro, neste caso, o projeto
de Jesus. A isto Jesus chama “perder a vida por sua causa”. E quem assim
fizer, “ganhará”, salvará sua vida.
Todos: Aquele que perde renuncia a si mesmo, salva a sua vida!
L5: A condição que Jesus propõe para segui-lo não pretende negar nossa
autonomia, mas orientar nossas energias e valores para a construção do
Reino que ele iniciou, renunciando, também ele, a si mesmo, para cumprir
em tudo a vontade do Pai. Tomar a Cruz significa prontidão, estar preparado, mobilizado... Sigamos os passos de Jesus, assumindo seu estilo de vida!
Sejamos semeadores da sua Palavra no meio da comunidade e do mundo.
Todos: Queremos seguir Jesus,/ caminho,/ verdade e vida!
Palavra em ação: Como podemos falar tanto de Jesus sem sentir sua sede
de justiça, seu desejo de solidariedade, sua vontade de paz?
4

REZAR A PALAVRA DE DEUS NA VIDA

a. Querido Jesus, queremos seguir teus passos, ser semeadores da tua Palavra no meio do mundo!
Todos: Senhor,/ escuta nossa prece!
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b. Querido Jesus, desviamos nossa vida daquilo que realmente nos ajuda
a ser feliz e a te encontrar. Ajuda-nos a nos libertar da ditadura do “Eu” e a
viver o teu projeto de amor.
c. Querido Jesus, ajuda-nos, como comunidade cristã, a assumir a solidariedade com os excluídos e marginalizados.
(Preces espontâneas e Pai-Nosso)
5

COMPROMISSO DA SEMANA

a. “Quem é Jesus para mim?”, pergunta instigante que nos ajuda a captar a
originalidade de sua vida, a escutar a novidade de seu chamado. Cada um
de nós deve se colocar diante de Jesus, deixar-se olhar diretamente por ele
e escutar, a partir do mais profundo de si mesmo, sua pergunta: “Quem sou
eu realmente para você?”
b. Ler em casa a passagem bíblica do próximo encontro: Lucas 9,51-62
6

ENCERRAMENTO

Avisos - Oração final, pág. 4.
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4O ENCONTRO BÍBLICO | 13ª Semana do Tempo Comum | De 26/06/22 a 02/07/22

SEGUIR JESUS PELAS ESTRADAS DA VIDA!
“Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o Reino de Deus” (Lc 9,62)

1

ACOLHIDA E ORAÇÃO INICIAL

a. Preparação do ambiente: colocar a Bíblia em lugar de destaque, vela acesa, flores.
b. Oração Inicial, pág. 4.
2

ESCUTAR E MEDITAR A PALAVRA

Leitor 1: O Evangelho de hoje dá início ao caminho de Jesus da Galileia para
Jerusalém. Jesus se encaminha decididamente para o cumprimento de sua
missão. Há os que o acolhem e desejam segui-lo e os que o rejeitam.
Cantando: Tua Palavra é lâmpada para meus pés,/ Senhor!/ Lâmpada
para meus pés,/ Senhor! /Luz para o meu caminho.
Deus nos fala – Ler na Bíblia: Lucas 9,51-62
Chave de leitura:
1. Quem recusou acolher Jesus?
2. Quais as condições que Jesus apresenta para segui-lo?
3

APROFUNDAR A PALAVRA

L2: Jesus não quer enganar os seus seguidores, quer deixar claro que segui-lo implica partilhar sua vida, sua missão e sua sorte. Os discípulos precisam
estar cientes da dificuldade deste seguimento e dos compromissos que assumem com esta decisão.
Todos: Jesus,/ tu és a luz dos olhos meus./ Jesus,/ brilhe esta luz/ nos passos meus/ seguindo os teus!
L3: O Evangelho de Lucas sempre apresenta Jesus como peregrino, itinerante. Por isso, o surgimento desses novos seguidores de Jesus se dá en-
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quanto caminham: “Enquanto iam andando, alguém no caminho disse a
Jesus: ‘Eu te seguirei para onde quer que fores’” (Lc 9,57). Os seguidores de
Jesus são aqueles que caminham com ele pelas estradas da vida, com olhos
e coração abertos ao mundo, aos seus desafios e não precisamente os que
permanecem dentro do templo, com as portas fechadas ao que acontece
ao redor.
Todos: Jesus,/ tu és a luz dos olhos meus./ Jesus,/ brilhe esta luz/ nos passos meus/ seguindo os teus!
L4: Para aqueles que se sentem atraídos a abraçar seu estilo de vida e missão, Jesus apresenta três exigências: a) o discípulo tem que estar disposto
a ter uma vida sempre a caminho, a viver sem segurança alguma; b) a urgência do serviço ao Reino leva a abandonar tudo o que seja escravidão ou
morte, na vida pessoal e social; c) o seguimento de Jesus é sério e comprometido, porque a causa do Evangelho assim o impõe. O que importa é
a construção de um mundo novo, onde reine justiça e igualdade entre os
seres humanos.
Todos: Jesus,/tu és a luz dos olhos meus./ Jesus,/ brilhe esta luz/ nos passos meus/ seguindo os teus!
L5: Jesus não quer super-homens. Ele conhece as nossas fraquezas e capacidades. Sabe que o Pai sustenta cada um no seu amor e nunca nos abandona. Hoje, a Igreja pede para sermos semeadores dessa boa notícia que
Jesus nos comunicou. Nosso grupo de reflexão bíblica pode ser semeador
da Palavra na comunidade. Nossa Arquidiocese criou o programa “A Palavra
se fez carne”. São áudios para meditar o Evangelho de cada dia. Podemos
acessar no site ou no aplicativo da Arquidiocese. Este é um exemplo do nosso empenho em espalhar a semente da Palavra de Deus para todos.
Todos: Jesus,/tu és a luz dos olhos meus./ Jesus,/ brilhe esta luz/ nos passos meus/ seguindo os teus!
Palavra em ação: Jesus nos envia continuamente como mensageiros e sinais da sua presença e da sua vontade. Que atenção, que resposta damos,
seja pessoalmente ou como comunidade a este envio, nas pequenas ações
do dia a dia?
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4

REZAR A PALAVRA DE DEUS NA VIDA

a. Senhor Jesus, ajuda-nos a abandonar a prisão do egoísmo, do consumismo, da felicidade fácil, que escravizam nossa vida e nos desviam do teu
caminho.
Todos: Senhor, /faz de nós semeadores da tua Palavra!
b. Senhor Jesus, sustenta os passos de nossa Igreja Arquidiocesana, no projeto “Proclamar a Palavra”.
c. Senhor Jesus, ajuda-nos como Igreja a sermos sinais da tua proximidade,
da tua misericórdia, sobretudo, nos trabalhos das pastorais sociais e no empenho na defesa da Ecologia Integral.
(Preces espontâneas e Pai-Nosso)
5

COMPROMISSO DA SEMANA

a. Toda a vida de Jesus é um “caminhar para Jerusalém”, decididamente,
em direção ao pleno cumprimento da sua missão. E para você: que sentido
profundo tem a sua vida? Qual a razão última das suas opções? Qual é o
caminho que Jesus deseja para você? Pense nisso e reavalie também sua
missão na comunidade.
b. Conheça o programa “A Palavra se fez carne”, áudio diário com a meditação do evangelho, presente no site e aplicativo da nossa Arquidiocese.
Partilhe e indique para seus amigos e conhecidos nas redes sociais.
c. Ler em casa a passagem bíblica do próximo encontro: Mateus 16,13-19
6

ENCERRAMENTO

Avisos - Oração final, pág. 4.
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NOSSO IRMÃO
SENTE MUITO

FRIO

Ajude agora com agasalhos e cobertores:
Rua Além Paraíba, 208 - Bairro Lagoinha - BH | das 8 às 17 horas
(ao lado do Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora da Conceição dos Pobres)

www.arquidiocesebh.org.br
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MISSAS NA

Domingo
8h
10h30
17h

Transmissão às 10h30:
TV Horizonte (30.1 HDTV)
Rádio América (AM 750)
Redes sociais

Mais uma etapa concluída:
a caminho do Templo a Tenda da Paz!

# vamos

juntos

Saiba mais

22/5
a 29/5

programação
Semana Laudato Si na Arquidiocese de BH

4/6

Caminhada com Francisco e Clara

5/6

Dia Mundial do Meio Ambiente

11/6

Encontro dos Semeadores de Francisco
pela Ecologia Integral

3/7

3a Romaria pela Ecologia Integral Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade
www.arquidiocesebh.org.br

