7º Círculo
Assumir e viver a Aliança que Deus concluiu conosco
Compromisso mútuo entre Deus e o povo Dt 30,11-20
1. Acolhida e invocação do Espírito Santo
2. Verificar como vivemos nosso compromisso com Deus.
O texto do Deuteronômio que vamos meditar diz que a Palavra de Deus não é difícil e que ela
está bem perto de nós (Dt 30,11- 14). De fato, sem ninguém ensinar, todo mundo sabe que não
pode matar, que não pode roubar, que não pode mentir. Realmente, a Palavra de Deus está
perto de nós, está no nosso coração e pede um compromisso firme em defesa da vida (Dt 30,1520).
Todo mundo sabe: é observando os Dez Mandamentos de Deus que defendemos a vida e
garantimos a felicidade. Se nós hoje não observarmos a Lei de Deus, seremos a causa da
desgraça para os que virão depois de nós no futuro. Depende de nós, da nossa escolha. A
consciência nos avisa. A consciência é um sinal desta presença da Palavra de Deus dentro de
nós.
Vamos conversar sobre isso:
1. Quais os Mandamentos da Lei de Deus que o povo mais transgride na nossa sociedade?
2. Na nossa comunidade, o que estamos fazendo de concreto diante desta situação?

3. Aprender com o povo da bíblia.
* Um canto
* Uma chave de leitura:
O texto de hoje deixa bem claro o seguinte: a Palavra de Deus pede um compromisso muito
sério. Durante a leitura fiquemos com esta pergunta: Qual o compromisso que a Palavra de
Deus pede de nós? Por quê?
* Leitura lenta e clara do texto Deuteronômio 30, 11-20
* 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 compromisso que a Palavra de Deus pede de nós? Por quê?
3. Como o texto faz a ligação entre vivência da aliança e a defesa da vida?
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.

