
 

 

3º Círculo  

O Serviço que Deus nos pede. 

Pelo seu jeito de servir o povo revela o rosto de Deus Dt 7,7-12. 

 

1. Acolhida e invocação do Espírito Santo  

2. Verificar qual o nosso jeito de servir a Deus 

No texto que vamos meditar no encontro de hoje Moisés diz ao povo: “ 7Se YHWH se afeiçoou 

a vós e vos escolheu, não é por serdes o mais numeroso de todos os povos — pelo contrário: 

sois o menor dentre os povos! — 8 e sim por amor a vós e para manter a promessa que ele 

jurou aos vossos pais; por isso YHWH vos fez sair com mão forte e te resgatou da casa da 

escravidão, da mão do Faraó, rei do Egito” (Dt 7,7-8). Deus nos escolheu e nos deu esta sua 

missão. A mesma missão de Jesus: "O Filho do homem não veio para ser servido, mas para 

servir e dar a sua vida em resgate para muitos” (Mc 10,45). Ser o povo eleito de Deus não é 

privilégio, mas é serviço, servir por amor. 

Vamos conversar sobre isso: 

1. O que leva você a colocar-se a serviço dos outros? Por quê? 

 2. Quais os serviços, pastorais e ministérios que existem em sua comunidade? Em qual deles 

você participa? 

3. Aprender com o povo da bíblia. 

* Um canto  



 

 

* Uma chave de leitura: 

* Uma chave de leitura: Jesus disse: "Eu não vim para ser servido, mas para servir". O grande 

privilégio é poder servir. Durante a leitura fiquemos com esta pergunta na cabeça: "Qual o 

ponto mais importante da missão que recebemos de Deus?"  

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

* 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 importante da missão que recebemos de Deus?  

3. A partir deste texto, qual o serviço que Deus pede de nós?  

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. 

 

 


