JANEIRO 2021 EV MATEUS
1. Canto: O teu povo, Senhor está sofrendo,/ caminhando de um lado para

o outro./ Uma vida mais justa está querendo,/ pois senão vai migrar até
estar morto.
Animados pela fé e bem certos da vitória,/ vamos fincar nosso pé e fazer a
nossa história, /e fazer a nossa história,/ animados pela fé.
2. Desse jeito que a coisa está andando,/ o sistema escraviza e nos
domina./ Ele é o mal que está nos desviando/ da verdade que Cristo hoje
ensina.
3. A estrutura da nossa sociedade/ força o povo para a migração:/ os da
roça vão para a cidade,/ sempre em busca de melhor situação.
4. Mas quem lucra com esse vai-e-vem/ são os grandes enquanto sofre o
povo;/ já é hora de os pobres se unirem,/ para, juntos, construir um
mundo novo.
5. É verdade que nós neste mundo,/ somos sempre um povo a caminho./ E
Deus nunca se afasta um segundo,/ acompanha e ajuda com carinho.
Oração inicial:
Todos: SENHOR
Comentarista: Era título do Imperador Romano, o dono do mundo de então. Senhor
é também o patrão, o dono de escravos. Na Bíblia grega, Senhor é a palavra que
substitui Javé, o nome próprio de Deus na Bíblia hebraica.
Todos: SENHOR JESUS! JESUS!
Coment.: Ele é o crucificado lá do fundo da pirâmide, o homem nu, pregado pelos
punhos numa peça de madeira e pendurado numa estaca, maldição divina para um
judeu. Ele é o Senhor! Ele manda. Eu sou seu escravo, dependo inteiramente dele,
faço tudo o que ele manda. Ele é o meu senhor!
Todos: SENHOR JESUS CRISTO! CRISTO!
Coment.: Cristo não é o sobrenome de Jesus, é a palavra grega que traduz a palavra
hebraica messias. Essa palavra quer dizer ungido. O Ungido de Javé era o rei. Todas
as esperanças do povo judeu se concentravam na chegada de um rei ungido, o messias
salvador. Outros povos, de uma forma ou de outra, também esperam um messias, um
salvador. Esse messias, esse cristo, essa esperança da humanidade, é Jesus, o
crucificado.
Todos: SENHOR JESUS CRISTO, FILHO DE DEUS! FILHO DE DEUS!
Coment.: Ele é filho, fiel ao Pai até sofrer a morte dos amaldiçoados. “A Deus
ninguém jamais viu, o Deus único gerado que está reclinado para o colo do Pai, ele é
que nos revelou”. O humanamente fracassado Jesus é quem nos mostra Deus.
“Quando vocês me pendurarem entre o céu e a terra, ficarão sabendo que eu sou”. ‘Eu
sou’ é a tradução da palavra Javé, o nome próprio de Deus. Na cruz Jesus se mostra
Deus. Ali nos mostra um amor de que só Deus é capaz.
Todos: FILHO DE DEUS, TEM PIEDADE DE MIM PECADOR!
Coment.: A distância ente mim e ele é grande demais, dele só posso esperar dó e
piedade. Ele é cheio de Deus e totalmente vazio de si, voltado inteiramente para o
outro. Eu, vazio de Deus, cheio de mim e todo voltado para mim mesmo.
Todos: (lentamente 3 vezes) SENHOR JESUS CRISTO FILHO DE DEUS, TEM
PIEDADE DE MIM PECADOR!

Semana entre 27 de dezembro e 03 de janeiro
Canto: (p. 1 ou a escolher)
Oração inicial: (p. 1)
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__ __
Como fazer com quem não quer acreditar e vive pedindo ou esperando um grande
milagre, um sinal de Deus?
Leiam Mt 12, 38-45
ANOTAR NA PLANTA

__

9 __

Os parentes de Jesus, seus irmãos na fé judaica, será que estavam por dentro da
missão dele? A mãe e os irmãos de Jesus representam quem, então?
Leiam Mt 12, 46-50
O nosso grupo pode-se dizer que é também a verdadeira família de Jesus?
ANOTAR NA PLANTA

SUGESTÃO
Fazer uma reunião geral sobre o corredor até aqui. Teatrinhos sobre as diversas
fases sobre fatos característicos. Apresentar situações semelhantes de hoje. Cada grupo
falar se está notando como Jesus, os fariseus (e outros grupos de gente importante) e o
povo simples se colocam uns diante dos outros. Dizer se notaram o povo: se segue a
cabeça dos fariseus ou se segue Jesus, que era também uma pessoa simples igual a todos.

ORAR
 Preces espontâneas
 Pai Nosso
 C.: Vamos pedir a Deus que a fé em Jesus seja a estrela guia de nossa vida. Oremos!
(Silêncio)
 Ó Deus, hoje vós revelastes o vosso Filho a todas as nações, guiando-as por uma estrela.
Concedei que nós, guiados pela fé, cheguemos um dia a ver a vossa face no céu. Pelo mesmo
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho...
 Combinar onde vai ser a próxima reunião.
Bênção final: Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos conduza pelos caminhos do
seu Reino. Amém.

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Semana entre 03 e 10 de janeiro

7
SALA 3: DIFICULDADES E DINAMISMO DO REINO DE DEUS

Logo depois que as pessoas que tinham fugido de Jerusalém chegaram aqui e nos
falaram de Jesus Cristo e começaram essas comunidades, parecia que estava todo o
mundo tão entusiasmado! Agora, tanta gente desanimada, desistindo da caminhada... Será
que tudo não vai passar de uma grande ilusão? Não seria preciso ser mais exigentes com
as pessoas, cobrar mais, pôr para fora quem não está querendo nada...? E esse pinguinho
de gente que está firme, será que vai dar em alguma coisa?
Aqui nesta sala encontramos a orientação de Jesus para essa situação e outras
parecidas com essa.

1

__ __
Em quantos lugares e Palavra de Deus foi pregada! A região inteira ouviu falar do
Evangelho de Jesus Cristo. Mas quantos acreditaram mesmo? Quantos se
comprometeram com ele de verdade? Quantos grupos foram em frente? Quantas
comunidades continuaram animadas, fazendo reuniões com aquele mundão de gente?
Tanta gente começou, parece que tão poucos continuam firmes... Que terá acontecido?
Não poderia ter sido diferente?
Aqui acontece alguma coisa parecida? Já comparou a multidão de gente que vai a
uma Procissão do Enterro, por exemplo, e os poucos que frequentam as reuniões, que
querem seguir mais de perto o Evangelho? Todos não escutam a mesma Palavra de
Deus?
Leiam Mt 13, 1-23
ANOTAR NA PLANTA

 Preces espontâneas
 Pai Nosso

ORAR

 C.: Vamos pedir a graça de viver fielmente a missão que o Batismo nos deu. Oremos!
(Silêncio)
 Ó Deus, quando Jesus foi batizado no rio Jordão o Espírito Santo veio pousar sobre ele e vós
dissestes ser ele o vosso Filho querido. Concedei a nós, que também somos vossos filhos
pela água e pelo Espírito, a graça de permanecermos firmes no vosso amor. Pelo mesmo
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho....
 Combinar onde vai ser a próxima reunião.
Bênção final: Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos conduza pelos caminhos do
seu Reino. Amém.

++++++++++++++++++++++++++++++++++
Semana entre 10 e 17 de janeiro
__

2 __

Essas comunidades que a gente está formando (mesmo que alguém ou alguma
comunidade já esteja há bastante tempo na luta, sempre ainda está se formando) elas
devem ser modelo do Reinado de Deus. Devem ser um exemplo de tudo aquilo que a
gente fala. Devem realizar com perfeição o projeto de Deus de que Jesus falou na primeira
sala. E para ser mesmo um “sacramento do Reino de Deus”, uma “semente da Nova
Sociedade”, não podem ter erros, não podem ter falhas. Se aparecer alguém ou alguma
coisa errada, logo que desconfiar, a gente deve arrancar. “Antes que o mal cresça, cortese lhe a cabeça!” Não é assim mesmo?
Leiam Mt 13, 24-30 e 36-43
ANOTAR NA PLANTA

ORAR
 Preces espontâneas
 Pai Nosso
 C.: Cada qual peça a Deus o que achar mais necessário para o momento. Oremos!
(Silêncio)
 Ó Deus eterno e nosso Pai, com os vossos cuidados, vós governais o céu e a terra, dai, então,
ao nosso tempo, a verdadeira paz. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho...
 Combinar onde vai ser a próxima reunião.
 Bênção final: Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos conduza pelos caminhos
do seu Reino. Amém.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Semana entre 17 e 24 de janeiro
__

3 __

Outro dia alguém se queixou: “Só uns 20 % do povo participam das reuniões!
Precisava era todo o mundo participar...” A comunidade que é sacramento (sinal e força,
modelo e ferramenta) do Reino de Deus deve ser uma coisa grande e imponente? Ou vai
ser uma coisinha fraca e sem expressão?
Leiam Mt 13, 30-33
ANOTAR NA PLANTA

ORAR
 Preces espontâneas
 Pai Nosso
 C.: Vamos pedir que Deus conduza a nossa vida para a prática do bem. Oremos!
(Silêncio)
 Ó Deus vivo e nosso Pai, guiai a nossa vida de acordo com o vosso amor, para que, em nome
do Vosso Filho, nós possamos realizar muitas coisas boas. Pelo mesmo nosso Senhor Jesus
Cristo, vosso Filho...
 Combinar onde vai ser a próxima reunião.
 Bênção final: Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos conduza pelos caminhos
do seu Reino. Amém.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++
Semana entre 24 e 31 de janeiro
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__ __
Tudo o que o Evangelho diz do Reino de Deus (a humildade governada por Deus)
do seu Projeto para o mundo, é muito bonito, está certo; mas é para quando a gente tem
tempo. Ninguém vai deixar outras obrigações (e diversões também) por causa disso...
Que valor tem mesmo tudo isso que estamos aprendendo sobre o Reino de Deus?
É fácil se descobrir esse valor? Nós já descobrimos mesmo? E é fácil a gente levar a sério,
pôr em prática mesmo?
Vamos dar uma olhada para trás? O nosso grupo está descobrindo mesmo o que é
o Reinado de Deus, está dando duro mesmo para viver dentro dele, debaixo do governo
de Deus, seguindo o seu programa? Do começo até hoje houve progressos?
Leiam Mt 13, 44-46
ANOTAR NA PLANTA

5

__ __
Quando será que vamos ter uma comunidade perfeita, sem falhas, verdadeiro
espelho do Reino de Deus, reinado da Paz, da harmonia, da colaboração, da justiça, do
amor...?
Leiam Mt 13, 47-50

Se hoje não conseguimos a “comunhão” (a comunidade perfeita), então vamos
avacalhar o que podemos o que podemos ter de bom?
ANOTAR NA PLANTA

SUGESTÃO PARA REUNIÃO GERAL (PLENÁRIO) DESTA SALA:
Cada grupo apresentar a sua Planta e o que foi anotado.
1. Cada grupo, ou todos juntos em colaboração, fazer uma apresentação das
diversas comparações usadas por Jesus. Mostrar as coisas que Jesus
comparou: rede, semente etc.
2. Tipo celebração. Fazer um levantamento dos problemas e dificuldades
encontradas em cada comunidade ou grupo. Os relatores, que vão apresentar
a lista dessas dificuldades e problemas ficam de pé, formando um circulo
bem aberto em volta de uma pessoa que também está de pé no centro com a
Bíblia na mão. Cada um logo que termina de ler sua lista de problemas e
dificuldades, ajoelha-se e deita-se de bruços em frente daquele que está ao
centro da roda. Quando o último terminar de ler, estão todos deitados em
volta daquele que tem a Bíblia na mão. Esse, então, lê a passagem de
Ezequiel 37,1-14. A chegar no lugar que diz que os mortos se levantaram,
todos se levantam e ficam de pé.

ORAR
 Preces espontâneas
 Pai Nosso
 C.: Vamos pedir que a gente possa pôr Deus acima de tudo e amar de verdade.
Oremos! (Silêncio)
 Senhor, nosso Deus, ajudai-nos a colocar-vos acima de todas as coisas e a saber amar de
verdade todas as pessoas. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho...
 Combinar onde vai ser a próxima reunião.
 Bênção final: Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos conduza pelos caminhos
do seu Reino. Amém.

