
 

 

5º Círculo  

Viver em Comunidade 

“Em teu meio não haverá nenhum pobre” (Dt 15,4), Dt 15,7-11 

1. Acolhida e invocação do Espírito Santo 

2. Verificar se entre nós existem pobres e o que nós fazemos por eles. 

Quando você vê cacos de vidro no chão, você conclui: "Alguém quebrou um copo!". Naquele 

tempo, quando aparecia um pobre na rua, o profeta concluía: "Alguém quebrou a aliança!" 

Pois a aliança era o compromisso solene de observar os Dez Mandamentos. Quando todos 

observam os Mandamentos de Deus, não surge pobre, nem pode surgir. Moisés até dizia ao 

povo: "Entre vocês não deve haver pobre!" (Dt 15,4). E dizia ainda: “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). "Abre tua mão para teu irmão” (Dt 15,11). É o lema da Bíblia deste ano de 2020.  

Pobres é que não faltam no Brasil. Alguns dizem: "É porque são preguiçosos!" Outros dizem: 

"Não tiveram sorte!" Outros dizem: "Paciência! Deus quer assim!" Outros acusam: "Eles não 

observaram a lei de Deus!" Outros concluem: "Resultado da corrupção dos ricos!" Outros não 

dizem nada, e aguentam. 

Vamos conversar sobre isso: 

1. Pobres é que não faltam no Brasil. Quem é o verdadeiro culpado? O que você acha?  



 

 

2. Frase de Dom Helder Câmara: “Quando dou comida para os pobres me chamam de santo. 

Quando pergunto: “Por que são pobres?”, me chamam de comunista”. O que você acha desta 

frase?  

3. Aprender com o povo da bíblia. 

* Um canto  

* Uma chave de leitura: 

O Lema do Mês da Bíblia deste ano de 2020 é: "Abre tua mão para teu irmão". Vamos ouvir 

o texto que traz esta frase. Durante a leitura, fiquemos com esta pergunta: Qual o ponto mais 

forte e mais central desta recomendação de ajudar os pobres? 

* Leitura lenta e clara do texto Deuteronômio 15,7-11 

* Momento de silêncio  

* Perguntas para assimilar a Palavra de Deus. 

1. Qual o ponto deste texto que mais chamou sua atenção? Por quê? 

 2. Qual o ponto mais forte e mais central desta recomendação de ajudar os pobres?  

3. Como o Lema do Mês da Bíblia deste ano pode ajudar-nos a combater a fome e a pobreza 

no Brasil?  

4. O que levo deste encontro para a minha vida, para a minha família e para a comunidade? 

Oração Final. Pai Nosso – Ave Maria – Glória ao Pai. 

O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. 
 

 


