Arquidiocese de Vitória
Departamento Pastoral
Rua Soldado Abílio dos Santos, 47 - Cidade Alta - Caixa Postal 107
CEP 29015-620 - Vitória - ES
Telefone: (27) 3223-6711
e-mail: mitra.secretariapastoral@aves.org.br

CEBI - Centro de Estudos Bíblicos
Rua Duque de Caxias, 121, Ed. Juel, Sala 206 – Centro
Vitória – 29010-120 - Telefone – (27) 3223-0823/ 9945-2068
Atendimento: 2ª a 6ª feiras de 9h às 12hs e 14h às 19hs
Blog: http://portrasdapalavra.blogspot.com
Email:cebies@yahoo.com.br

ORAÇÃO INICIAL PARA TODOS OS DIAS
Ó DEUS DE BONDADE, / QUE DESDE O PRINCÍPIO / QUISESTE
REVELAR AO MUNDO VOSSA VERDADE / E VOSSA PALAVRA
SALVADORA. / ACOMPANHAI-NOS EM NOSSAS AÇÕES E
ATITUDES / COM A LUZ DO ESPÍRITO SANTO. / FAZEI QUE
ESTE TEMPO DE REUNIÃO E DE ESTUDO / DA BOA NOTÍCIA
DO EVANGELHO DE JESUS CRISTO, / SEJA PARA TODOS
NÓS, / MOMENTO DE GRAÇA E SALVAÇÃO. / AJUDAI-NOS
PARA QUE, / CONHECENDO MAIS O VOSSO FILHO, / PELA
PALAVRA REVELADA, / POSSAMOS CONFORMAR A NOSSA
VIDA/ À VIDA DELE, / POIS SÓ ASSIM SEREMOS BONS DISCIPULOS / E DISCÍPULAS CAPAZES DE CRESCER COMO BONS
MISSIONÁRIOS E MISSIONÁRIAS. / TORNAI-NOS ASSIM, /
CONSTRUTORES DA VIDA, / DA JUSTIÇA / E DO VOSSO REINO QUE JÁ ESTÁ ENTRE NÓS. / POR NOSSO SENHOR JESUS
CRISTO NA UNIDADE DO ESPÍRITO SANTO.
AMÉM!

ORAÇÃO FINAL PARA TODOS OS DIAS
Ó DEUS DE MISERICÓRDIA, / QUE NOS REUNISTE NESTE
DIA/ EM TORNO DA VOSSA PALAVRA, / QUE É O PRÓPRIO
JESUS CRISTO, / AO FINAL DESTE NOSSO ENCONTRO, /
ACOMPANHAI-NOS EM NOSSAS LUTAS DIÁRIAS / A FIM DE
QUE, / ILUMINADOS PELA LUZ VERDADEIRA, / JESUS CRISTO
LIBERTADOR, / POSSAMOS COLOCAR EM PRÁTICA / O QUE
ACABAMOS DE REFLETIR, ESCUTAR E CELEBRAR, / E COM A
FORÇA DO VOSSO SANTO ESPÍRITO, / POSSAMOS TRABALHAR / NA DEFESA DA VIDA E NA CONSTRUÇÃO DO VOSSO.
POR NOSSO SENHOR JESUS CRISTO, / O VOSSO FILHO E
NOSSO IRMÃO/ NA UNIDADE DO ESPÍRITO SANTO. /
AMÉM!
EVANGELHO DA COMUNIDADE DE MATEUS
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ORIENTAÇÕES GERAIS
Estamos iniciando mais um ano com os nossos Círculos Bíblicos.
Algumas observações importantes:
- Este é o 1o bloco sobre o Evangelho da Comunidade de Mateus que
fazemos chegar até vocês. Ele terá continuidade com mais dois outros
blocos, em maio e junho.
- Este livro foi escolhido para ser estudado aqui porque é o Evangelho
que estamos proclamando neste ano de 2011 (Ano A) nas Celebrações
Litúrgicas da Igreja Católica;
- Nosso estudo levará em conta, além daquilo que já estamos acostumado,
especialmente a Liturgia da Palavra de cada domingo do Tempo Comum,
a nossa Páscoa Semanal;
- Combinar com os outros grupos de Círculos Bíblicos e a Comunidade
onde cada grupo irá visitar;
- Cada Equipe de Círculos Bíblicos deve preparar bem cada um dos
encontros;
- Não esquecer que os livros dos Círculos Bíblicos são elaborados para
mais de sessenta paróquias ao mesmo tempo, sempre com realidades
completamente diferentes;
- Levar sempre em conta a realidade do grupo, da comunidade, da
paróquia;
- Ao mesmo tempo é importante não esquecer que o material é feito
dentro de uma unidade, ou seja, pensado como um todo;
- Cantos e refrãos poderão ser substituídos, se o grupo não conhece
os sugeridos, mas devem ser escolhidos outros de acordo com o que se
pede;
- Convidar sempre famílias e pessoas que não participam ou não são
visitadas normalmente;
- Garantir sempre o clima de acolhida fraterna, de oração, de partilha,
onde ninguém é dono da verdade e cada uma das pessoas é convidada
a partilhar as suas experiências;
- O Texto de Apoio neste bloco está colocado no final do livro como
um único texto, mas está bem explicado;
- Os/as animadores/as dos Círculos Bíblicos deverão ler com antecedência
o Texto de Apoio para terem uma visão geral dos encontros.
Bom trabalho a todos e todas e a cada um em particular.
Equipe de Redação e Elaboração dos Círculos Bíblicos
CEBI-ES - 25 anos a serviço da Leitura Popular da Bíblia
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APRESENTAÇÃO
Queridas irmãs e queridos irmãos de nossas comunidades,
Estamos iniciando mais um ano de caminhada com os nossos
Círculos Bíblicos. E este é o 1º bloco sobre o Evangelho da
Comunidade de Mateus que fazemos chegar a vocês. Este assunto
terá continuidade com mais dois outros blocos, em maio e junho. Os
outros temas, com seus períodos respectivos, podem ser conferidos
no livro da Novena de Natal 2010.
Este livro do Evangelho foi escolhido para ser estudado aqui,
exatamente porque é o Evangelho que estamos proclamando,
escutando e refletindo, neste ano de 2011 (Ano A), nas Celebrações
Litúrgicas da Igreja Católica e de outras Igrejas Cristãs.
Conhecer bem o conteúdo dos textos bíblicos, especialmente dos
Evangelhos, é um ótimo caminho para celebrarmos e participarmos
melhor da Liturgia.
Queremos fazer juntos essa caminhada e descobrir um pouco mais
de Jesus Cristo, nosso Salvador, a nós apresentado pela Comunidade
de São Mateus.
Desejamos que, o estudo, a celebração, a oração possa nos fazer
cada vez mais fiéis a Jesus Cristo e ao seu Reino, que já está entre
nós.
Um abraço fraterno da equipe de Redação e Elaboração dos Círculos
Bíblicos e de todos os membros do CEBI-ES, na comemoração dos
nossos 25 anos a serviço da Leitura Popular da Bíblia.
Fraternalmente, em Cristo Jesus, o Servidor,
Pe. Manoel David Neto
pela Equipe de Redação e Elaboração
EVANGELHO DA COMUNIDADE DE MATEUS
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CÍRCULO BÍBLICO
EVANGELHO DA COMUNIDADE DE MATEUS
1º BLOCO

1º ENCONTRO
TEMA: Origem de Jesus, o Messias
1. PREPARANDO O AMBIENTE:
Preparar um lugar para a Bíblia, colocando próximo a ela uma
vela e flores; Se possível, expor fotos antigas, de antepassados
de nossas famílias (avós, bisavós, tataravós…) ou seus nomes;
Escrever o tema do encontro e deixar em destaque; Escrever
o nome das 5 mulheres presentes na origem de Jesus: Tamar,
Raab, Rute, Betsabéia e Maria; algumas mulheres podem estar
caracterizadas dessas personagens para se apresentar ao grupo
no momento da partilha da Palavra.
2. ACOLHIDA
Preparar um momento de acolhida, valorizando cada pessoa
presente e o seu nome. Pode-se propor que cada pessoa diga
o seu nome e o nome de sua mãe; preparar um refrão de
acolhida.
3. SAUDAÇÃO INICIAL
Animador/a: Irmãos e irmãs, estamos reunidos EM NOME DO
PAI, DO FILHO E DO ESPÍRITO SANTO. AMÉM!
4. INTRODUÇÃO
Animador/a: Estamos iniciando hoje uma caminhada com a
Comunidade que nos presenteou com o Evangelho segundo
Mateus. Teremos três momentos durante o ano para aprofundarmos
nosso conhecimento sobre a trajetória de Jesus e das primeiras
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comunidades, lendo e refletindo esse Evangelho.
Leitor/a 1: De acordo com o ano litúrgico o Evangelho da
Comunidade de Mateus sempre é proclamado na liturgia do ano
A. Portanto, durante este ano de 2011, estaremos acompanhando
a memória da vida de Jesus de acordo com a leitura dessa
comunidade.
Animador/a: Neste primeiro encontro somos convidados e
convidadas a refletir sobre a origem de Jesus, pensando também
sobre nossas próprias origens.
CANTO: Estamos aqui, Senhor
5. PARTILHANDO A VIDA
Animador/a: Nenhuma pessoa surge do nada, por acaso. Todos
nós temos uma origem. Nascemos de alguém que também tem
sua origem e assim por diante. Essa é a nossa genealogia. Vamos
conversar um pouco sobre isso:
• Até onde você consegue chegar em sua genealogia, quer
dizer, qual antepassado mais distante da sua família que
você conheceu, lembra e sabe alguma coisa sobre ele
ou ela?
(provocar o grupo a falar de sua história, lembrar de onde
vieram seus antepassados, algum fato que marcou a história
da família, etc.)
6. ORAÇÃO INICIAL (para todos os dias)
7. SITUANDO O TEXTO BÍBLICO
Leitor/a 1: A Comunidade de Mateus viveu no norte da Palestina,
provavelmente, em Antioquia da Síria. Essa comunidade se
EVANGELHO DA COMUNIDADE DE MATEUS
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organizou logo após a morte e ressurreição de Jesus e continuou
sua proposta de anúncio do Evangelho.
Leitor/a 2: Entre os anos 80 a 85 da Era Comum, a comunidade
organizou o Evangelho segundo Mateus, com o objetivo de registrar
alguns aspectos da memória de Jesus e também da experiência
da comunidade. Nesse tempo já existiam alguns escritos que
ajudaram a comunidade a elaborar o seu Evangelho.
Leitor/a 1: O texto que vamos refletir hoje aparece apenas no
Evangelho da Comunidade de Mateus. Vamos ouvir com atenção
e procurar descobrir qual a intenção da comunidade ao iniciar
seu Evangelho dessa forma.
CANTO: Ouçamos todos boa notícia

8. TEXTO BÍBLICO: Mt 1, 1-16
(Sugestão para leitura do Texto: escolher três pessoas e
distribuir a leitura de acordo com as gerações que aparecem
no texto: 1º leitor/a: versículos 1-6; 2º leitor/a: versículos 7-11;
3º leitor/a: versículos 12-16.)
9. PARTILHANDO A PALAVRA
Animador/a: Vamos conversar sobre o texto que acabamos de
ouvir:
1. Dos nomes que aparecem no texto da genealogia de
Jesus, quais são mais conhecidos?
2. A comunidade destacou 5 mulheres na origem de Jesus.
O que sabemos sobre essas mulheres?
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(É importante que algumas pessoas do grupo se prepararem
para essa questão lendo as informações sobre essas mulheres no
texto de apoio ou pode-se fazer nesse momento a apresentação
de cada uma: mulheres caracterizadas de Tamar, Raab, Rute,
Betsabéia e Maria se apresenta ao grupo.)
3. De acordo com o que vocês entenderam, o que a
Comunidade de Mateus queria mostrar contando essa
origem de Jesus?
10. GESTO CONCRETO
Prestar atenção ao texto do Evangelho a ser proclamado no
próximo domingo. Anotar as conseqüências que ele traz
em nossa vida cotidiana e como ele deve ser aplicado em
nossos dias. Comparar depois com o conteúdo do estudo dos
próximos blocos do Evangelho da Comunidade de Mateus.
11. CELEBRANDO A VIDA
Animador/a: Queremos louvar a Deus Pai e Mãe pelas pessoas
que possibilitaram a nossa existência. Vamos trazer presente em
nossa mente e em nosso coração os familiares das diferentes
gerações que nos ajudaram a chegar até aqui e sermos o que
somos. (silêncio)
CANTO: Minha prece de pai
12. PAI NOSSO
13. ORAÇÃO FINAL (para todos os dias)
14. AVISOS
Combinar onde será o próximo encontro e distribuir as
tarefas;
EVANGELHO DA COMUNIDADE DE MATEUS
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15. BÊNÇÃO FINAL
Animador/a: Vamos fazer um círculo, nos abraçando e repetir as
palavras de uma bênção irlandesa, pedindo ao Deus Pai e Mãe
que nos guarde e proteja, sempre.
“…QUE O CAMINHO SEJA BRANDO / A TEUS PÉS, / O VENTO
SOPRE LEVE / EM TEUS OMBROS. / QUE O SOL BRILHE CÁLIDO
SOBRE A TUA FACE, / AS CHUVAS CAIAM SERENAS / EM TEUS
CAMPOS. / E ATÉ QUE EU / DE NOVO TE VEJA, / QUE DEUS
TE GUARDE / NA PALMA DE SUA MÃO.”
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2º ENCONTRO
TEMA : “Do ventre de Maria-mulher vem a Salvação”
01 - PREPARANDO O AMBIENTE
Bíblia em destaque, vela acesa, fotos ou recortes de jornais /
revistas de mulheres e homens em situações variadas (trabalho,
estudo, casa.)
02 - ACOLHIDA
Pode ser feita por uma pessoa da família que acolhe ou por
alguém do grupo. Fazer uma apresentação dizendo o nome e
nossas origens, antes de chegarmos até aqui e onde estamos
hoje. É bom “situar” quem está começando hoje.
Todos: “Seja bem vinda quem chega, seja bem vindo quem chega,
trazendo a paz, trazendo a paz, trazendo a paz do meu Senhor”
(cantar e repetir).
03 - SAUDAÇÃO INCIAL
Animador/a: Em honra ao Pai que nos criou, ao Filho que nos
salvou e ao Espírito que nos vivifica, aqui nos reunimos: em nome
do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
04 - INTRODUÇÃO
Leitor(a): Com a destruição da cidade de Jerusalém nos anos 70,
os judeus-cristãos que lá viviam e também nos arredores, fugiram
da perseguição do império romano. Ao mesmo tempo eles
fugiram da pressão dos grupos de judeus-farisaicos que estavam
se reorganizando.
EVANGELHO DA COMUNIDADE DE MATEUS
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Animador/a: Os judeus-cristãos vão para comunidades já
existentes em outras regiões, especialmente Péla (cidade da
Transjordânia). De lá se dirigiram para o norte da Galiléia e para
Antioquia da Síria, onde se deu a redação do Evangelho da
Comunidade de Mateus.
Leitor 1: Quando a comunidade cristã de Antioquia da Síria
escreve o Evangelho de Mateus, os judeus-cristãos conheciam o
Evangelho de Marcos escrito pelos anos 70 EC (Era Comum).
Animador: Neste segundo encontro, depois de termos conhecido
a genealogia de Jesus, vamos perceber que, por causa da mistura
de tradições religiosas que convivem nas comunidades cristãs,
elas entram na contramão da história. Elas quebram alguns tabus,
preconceitos, como por exemplo o patriarcalismo, isto é, forma
de organização da sociedade onde a figura do pai é o centro de
poder.
Canto: Seduziste-me, Senhor ( 831 – Cantai)
05 - PARTILHANDO A VIDA
Animador: Assim como o povo da Bíblia, nós também, somos um
povo de migrantes. Caminhamos de um lado ao outro, motivados
pelas diversas situações históricas. Nessas mudanças levamos
muito de nós e encontramos muito dos outros, normalmente
diferentes: história, cultura, fé, religião, tabus, preconceitos.
Conversar sobre as nossas mudanças de vida, de lugar, ambiente,
cultura e até forma de celebrar a fé e a vida.
De que maneira temos enfrentado essas mudanças e como
temos reagido diante das diferenças que aparecem? (dar tempo
para as pessoas falarem)
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06 - ORAÇÃO INICIAL (para todos os dias)
07 - SITUANDO O TEXTO BÍBLICO
Animador/a: O texto que vamos ouvir traz consigo a busca da
Comunidade de Mateus em conquistar o coração dos judeus que
ainda não conheciam a Jesus.
Leitor/a 1: Traz também a presença constante e a fé de nãojudeus na Comunidade de Antioquia e o papel fundamental que
eles desempenham.
Leitor/ 2: Este texto, escrito aproximadamente 50 anos após a
Ressurreição de Jesus, retoma a sua origem e busca responder
uma pergunta fundamental: quem é Jesus para a Comunidade
de Mateus?
Canto: Confiemo-nos ao Senhor, Ele é justo e tão bondoso.
Confiemo-nos ao Senhor, Aleluia! (repetir 3 x ).
08 - TEXTO BÍBLICO: Mt. 1, 18-25
Evangelho da Comunidade de Mateus, capítulo 1, versículos de
18 a 25.
Proclamar o texto de forma orante e pausada para que todas
as pessoas possam conhecer a origem de Jesus com se ouvisse
pela primeira vez.
09 - PARTILHANDO A PALAVRA DE DEUS
Animador: Após conversarmos sobre nossa vida diária chegou
a hora de aprofundar o texto bíblico e associá-lo à nossa vida e
realidade.
EVANGELHO DA COMUNIDADE DE MATEUS
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1 – De acordo com o texto que acabamos de ouvir, quem é
Jesus?
2 - A maneira de Jesus vir a este mundo, neste texto, está de
acordo com os costumes da época? Porquê?
3 – Qual seria nossa atitude se esses fatos se dessem nos dias
de hoje?
Canto: Peregrino nas estradas (26 - Cantai)
10 - GESTO CONCRETO
Prestar atenção ao texto do Evangelho a ser proclamado no
próximo domingo. Anotar as conseqüências que ele traz
em nossa vida cotidiana e como ele deve ser aplicado em
nossos dias. Comparar depois com o conteúdo do estudo dos
próximos blocos do Evangelho da Comunidade de Mateus.
11 - CELEBRANDO A VIDA
Animador/a: Celebrando o Deus da vida, que faz história conosco,
recordemos as suas muitas manifestações na vida de seus filhos
e filhas, que somos todos nós. Cantemos:
TODOS: POR NÓS FEZ MARAVILHAS, LOUVEMOS O
SENHOR!
Leitor/a 1: “Em nome do Deus de todos os nomes ...
Em nome de Deus – Pai e Mãe de toda a humanidade,
De todas as raças e cores,
Criador de todo o universo, toda a natureza,
Com sua graça, mistério e beleza,
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Que se manisfestou na história humana,
E foi reconhecido pelas diferentes tradições religiosas ...
TODOS: POR NÓS FEZ MARAVILHAS, LOUVEMOS O
SENHOR!
Leitor/a 2: - Em nome do povo – nossos povosEm geral discriminados e marginalizados,
Tratados como seres de segunda categoria,
Diferentes na cor da pele, nas formas do rosto,
No jeito do corpo ...
TODOS: POR NÓS FEZ MARAVILHAS, LOUVEMOS O
SENHOR!
Leitor/a 1: - Em nome de nossa gente, que espera e se
mobiliza,
Que luta e se organiza, que sofre e se sensibiliza ...
Em nome de nossos ancestrais, exemplos de sabedoria,
De simplicidade, de resistência,
De amor à causa da justiça ....
TODOS: POR NÓS FEZ MARAVILHAS, LOUVEMOS O
SENHOR!
Leitor/a 2: - Em nome das coisas mais belas ...
Do respeito e da dignidade,
Da justiça e da verdade,
Do amor e da liberdade ...
- Aqui nos reunimos e seguimos fazendo história.”
TODOS: POR NÓS FEZ MARAVILHAS, LOUVEMOS O
SENHOR!
EVANGELHO DA COMUNIDADE DE MATEUS
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12 - PAI NOSSO
13 - ORAÇÃO FINAL (para todos os dias)
14 - AVISOS
Sugestão: que em casa cada um, ou em duplas, procurem
comparar o texto de hoje com o texto do 1o encontro para
conhecer melhor a história de cada uma das mulheres citadas
e toda a genealogia de Jesus.
15 - BÊNÇÃO FINAL
Por hoje nos despedimos com a bênção do nosso Deus que é
Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
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3º ENCONTRO
TEMA: Jesus, o profeta da justiça
01 - PREPARANDO O AMBIENTE:
Colocar a Bíblia em destaque, uma vela, um mapa do mundo,
uma flor e outros sinais que lembrem a justiça de Deus, e
também dos homens, acontecendo entre nós.
02 - ACOLHIDA:
Pode ser feita por uma pessoa da casa ou do grupo. Acolher
especialmente os que estão vindo pela primeira vez.
Canto inicial: Anunciaremos teu Reino, Senhor.
03 - SAUDAÇÃO INICIAL
Animador/a: Estamos reunidas(os). Em nome do Pai, do Filho e
do Espírito Santo. Amém!
04 - INTRODUÇÃO
Animador/a: Estamos no 3o encontro e recordamos que, quando
este Evangelho foi escrito, a Comunidade de Mateus vivia numa
crise profunda. Crise Política: o império romano tinha esmagado
o povo judeu com a destruição de Jerusalém e do templo. Crise
Cultural: tinha que viver segundo os costumes grego e romano
ou eram considerados bárbaros.
Leitor/a: Crise Religiosa: havia uma separação entre ser judeu
e ser cristão. Viver a fé em Jesus Cristo era considerado heresia
e crime contra o império romano. Os judeus-cristãos foram
perseguidos pelos rabinos e expulsos da sinagoga, isto é, da
casa de oração dos judeus. Eles perderam a cobertura da religião
judaica que era a única tolerada.
EVANGELHO DA COMUNIDADE DE MATEUS
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Animador/a: A Comunidade de Mateus já apresentava um
certo grau de organização, porém o mais importante naquele
momento era se definir a respeito do seguimento de Jesus Cristo,
considerado por eles como o Messias prometido, o Profeta da
Justiça.
05 – PARTILHANDO A VIDA
Leitor/a: Durante o regime militar no Brasil - de 1964 a 1985 - a
Igreja exerceu a sua vocação profética e se tornou “a voz daqueles
que não tinham voz”. Ela também abrigou sob a sua proteção
diversos grupos e movimentos sociais que lutaram e deram a sua
vida pela re-democratização do nosso país.
Animador/a: Com a volta da democracia vieram também a
liberdade, a ordem, os direitos civis e a livre organização das
diversas entidades e movimentos sociais. Cada grupo passou a ter
a oportunidade de cumprir a sua vocação profética, sua missão
e o seu papel na sociedade.
Para conversar:
Como os movimentos sociais, as entidades e mesmo a Igreja
está vivendo a sua vocação profética nos dias de hoje?
06 - ORAÇÃO INCIAL (para todos os dias)
07 - SITUANDO O TEXTO BÍBLICO
Leitor/a: A Comunidade de Mateus, vivendo em Antioquia da
Síria, lá pelos anos 80 EC (Era Comum), recorda o aparecimento
de João, o batizador. Ele convidava as pessoas para uma
mudança radical de vida, em vista da chegada do Messias e do
seu Reino.
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Animador/a: João combate a fé teórica e propõe uma fé baseada
nas opções e atitudes concretas que devem ser vividas nas
relações entre as pessoas.
Animador/a: O Evangelho que vamos ouvir nos mostra o
encontro de João Batista com Jesus. O que será que Jesus tem a
dizer, a João e também a nós, a respeito da sua missão? Vamos
ouvir com atenção.
Canto para receber a Palavra: Buscai primeiro o reino de
Deus.
08 - TEXTO BÍBLICO: Mt 3,13-17
Proclamar o texto de forma orante e pausada para que todas
as pessoas possam compreender a missão de Jesus
09 - PARTILHANDO A PALAVRA DE DEUS
Animador/a: Vamos fazer um momento de silêncio para que a
Palavra de Deus possa cair em nosso coração.
1 - Qual foi a atitude de João diante da presença de Jesus?
Porquê?
2 - De acordo com o texto que acabamos de ouvir, qual é
a missão profética que Jesus irá levar para toda a sua
vida?
3- Como esse texto pode iluminar nossa vida e de nossas
comunidades hoje?
Canto: Pelo batismo recebi uma missão.
EVANGELHO DA COMUNIDADE DE MATEUS
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10 - GESTO CONCRETO
Prestar atenção ao texto do Evangelho a ser proclamado no
próximo domingo. Anotar as conseqüências que ele traz
em nossa vida cotidiana e como ele deve ser aplicado em
nossos dias. Comparar depois com o conteúdo do estudo dos
próximos blocos do Evangelho da Comunidade de Mateus.
11 - CELEBRANDO A VIDA
Animador/a: O salmo 112(111) caracteriza a maneira de ser e
o comportamento da pessoa justa. Vamos rezá-lo agradecendo
a Deus por todas as pessoas, grupos e entidades que vivem a
justiça de Deus e a testemunha pela sua fé.
Lado 1: Feliz o homem que teme o Senhor
E se compraz em seus mandamentos!
Sua descendência será poderosa na terra,
A descendência dos retos será abençoada.
Lado 2: Na sua casa há abundância e riqueza.
Sua justiça permanece para sempre.
Ele brilha na treva como luz para os retos,
Ele é piedade, compaixão e justiça.
Lado 1: Feliz quem tem piedade e empresta,
E conduz seus negócios com justiça
Eis que ele jamais vacilará.
A memória do justo é para sempre.
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Lado 2: Ele nunca teme as más notícias:
seu coração está firme em Javé.
Seu coração está firme e não teme nada,
Até ver seus opressores derrotados.
Lado 1: Ele dá esmola aos indigentes.
Sua justiça permanece para sempre,
e ele ergue a fronte com dignidade.
Lado 2: O injusto olha e se desgosta,
range os dentes e definha.
A ambição dos injustos fracassará.
Canto: Feliz o homem que ama o Senhor.
12 - PAI NOSSO
13 - ORAÇÃO FINAL (para todos os dias)
14 - AVISOS
15 - BÊNÇÃO FINAL
Animador/a: O Deus que vê tudo que está em segredo encha
os nossos corações de generosidade e determinação para fazer
a justiça do Reino acontecer entre nós. Por Jesus Cristo...
Todos(as): Abençoe-nos o Deus que é Pai, Filho e Espírito
Santo. Amém!
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4O ENCONTRO
Tema: A ação de Jesus é entre os excluídos
01 - PREPARANDO O AMBIENTE
Colocar a Bíblia em destaque. Ao lado de uma vela colocar
também objetos que lembrem as diversas realidades profissionais
presentes na região onde o grupo se reúne.
02 - ACOLHIDA
Fazer esse momento de forma carinhosa e fraterna, sempre
apresentando as pessoas novas que vieram participar.
03 - SAUDAÇÃO INICIAL
04 - INTRODUÇÃO
Animador/a: Chegamos ao 4o encontro deste primeiro bloco
sobre o Evangelho da Comunidade de Mateus. Conforme vimos
nos encontros anteriores Jesus nasce na contramão da história
patriarcal. Ele começa a sua ação profética numa região distante
do centro dos poderes políticos, econômico e religioso.
Leitor/a: A Galiléia, com uma realidade agrícola e camponesa,
sempre viveu da agricultura familiar e de pequenos artesanatos.
Por isso mesmo também se mostrou um lugar de resistência ao
domínio e aos desmandos do império romano que sempre fez
daquela região um lugar apenas de arrecadação de impostos.
Animador/a: No campo religioso a Galiléia teve sempre uma
realidade marcada pela tradição oral (boca em boca, pai para
filho). Ela procurou a todo custo viver a fé a partir da Palavra de
Deus transmitida em pequenas sinagogas familiares. Era assim
uma forma de evitar se envolver na relação, nem sempre pura,
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entre o templo com seus dirigentes e as classes dominantes da
política em Israel.
Canto: Entre nós está e não o conhecemos
05 - PARTILHANDO A VIDA
Animador/a: Jesus se revela, se apresenta e se identifica com o
povo da Galiléia, marcado pelo sofrimento e pela resistência, e
ali começa a sua missão profética. Ele revela a face amorosa de
Deus Pai, que tem um imenso amor de Mãe.
Leitor/a: Nos dias de hoje, quais são os rostos nos quais Jesus
está se revelando? De que maneira podemos ser presença de
Jesus na vida dessas pessoas?
06 - ORAÇÃO INICAL (para todos os dias)
07 - SITUANDO O TEXTO BÍBLICO
Leitor/a: João se mostra um líder importante junto a seu povo.
Ele é preso, pois precisa ser eliminado. Sua atuação faz frente
aos líderes do império romano. Ouçamos o que vai acontecer
diante dessa notícia.
Canto: Fazei Ressoar
09 - TEXTO BÍBLICO: Mt 4,12-16
Proclamar o texto de forma orante, a fim de que todas as
pessoas possam compreender bem o texto.
09 - PARTILHANDO A PALAVRA DE DEUS
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1) Quais são os detalhes que mais chamam a nossa atenção
neste texto que acabamos de ouvir?
2) O que será que tornava a Galiléia um lugar de “onde não se
esperava nada de bom“?
3) Se Jesus estivesse hoje entre nós, onde ele nos mandaria
evangelizar?
10 - GESTO CONCRETO
Prestar atenção ao texto do Evangelho a ser proclamado no
próximo domingo. Anotar as conseqüências que ele traz
em nossa vida cotidiana e como ele deve ser aplicado em
nossos dias. Comparar depois com o conteúdo do estudo dos
próximos blocos do Evangelho da Comunidade de Mateus.
11 - CELEBRANDO A VIDA
Animador/a: Celebrando a vida rezemos a poesia de Pe. Alfredo
J. Gonçalves (SP). A Poesia quer nos ajudar a entender alguns
apelos de Jesus Cristo na Galiléia de hoje:
ABRA A PORTA 1
Leitor/a 1: São pés aos milhares,
pisando firmes a estrada,
país da dores e esperanças
de minha gente cansada.
Leitor/a 2: São olhos aos pares,
fixos em algum horizonte,
jovens irmãos forjando
um amanhã diferente.
Leitor/a 1: São mãos de muitos calos,
porém de ternura e carinho;
mãos de todo um povo
que da história abre caminho.
Leitor/a 2: Corpos famintos, almas sedentas
em busca de pão e algo mais;
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famílias inteiras ao relento;
na cidade e no campo, quantos ais.
Leitor/a 1: Abra a porta meu irmão,
há alguém do lado de fora;
solidário estenda a mão,
abra a porta sem demora.
Leitor/a 2: Abra também o coração,
rompa muros e preconceitos;
o amor supera toda lei,
eis o novo e o maior preceito.
Leitor/a 1 e 2: Todo homem tem direitos:
- terra, trabalho, vida, toda família quer casa,
pra verdadeira cidadania.
12 - PAI NOSSO
13 - ORAÇÃO FINAL (para todos os dias)
14 - AVISOS
- Os Círculos Bíblicos sobre o Evangelho da Comunidade de
Mateus (bloco 2) será feito para o mês de maio, logo após a
Festa da Penha.
- O próximo bloco de Círculos Bíblicos na Arquidiocese de Vitória
será sobre a Campanha da Fraternidade 2011. Preparemo-nos
para esse momento importante da história.
- Procure saber na sua Paróquia ou Área como está sendo
organizado a Formação para os Círculos Bíblicos para 2011.
15 - BÊNÇÃO FINAL
(um/a põe a mão na cabeça do/a outro/a)
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ANIMADOR/A: Deus esteja em teus lábios / para bem anunciar
o Reino; / Deus esteja em tua inteligência / para compreender
cada pessoa que encontrar; / Deus esteja em teus braços e
mãos / para bem acolher os outros; / Deus esteja em teus pés
/ te levando a cada pessoa que precisar; / Deus seja bênção e
força para a missão! Amém!
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CANTOS
01. ESTAMOS AQUI, SENHOR
1. Estamos aqui, Senhor,
Viemos de todo lugar.
Trazemos um pouco do que somos,
Pra nossa fé partilhar.
Trazendo o nosso louvor,
Um canto de alegria;
Trazendo a nossa vontade
De ver raiar um novo dia.
2. Estamos aqui, Senhor,
Cercando esta mesa comum.
Trazendo idéias diferentes,
Mas em Cristo somos um.
E quando sairmos daqui,
Nós vamos para voltar.
Na força da esperança
E na coragem de lutar.
02. OUÇAMOS TODOS BOA NOTÍCIA
Ouçamos todos boa noticia, que vem da vida que vem do
amor, ouçamos todos boa noticia, é o evangelho de Deus
salvador.
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1 -É palavra que abre as prisões, e os corações atribulados,
nossos lábios se abrem em canções, os oprimidos são
libertados.
2 -É palavra de Cristo Jesus, o Deus da cruz libertador, nossos
olhos se enchem de luz, e o pão dos pobres tem mais sabor.
03. MINHA PRECE DE PAI
Minha prece de pai
É que meus filhos sejam felizes.
Minha prece de mãe
É que meus filhos vivam em paz.
Que eles achem os seus caminhos!
Amem e sejam amados!
Vivam iluminados!
Nossa prece de filhos
É prece de quem agradece.
Nossa prece é de filhos que sentem
Orgulho dos pais.
Que eles trilhem os teus caminhos!
Louvem e sejam louvados!
Sejam recompensados!
Ilumina, ilumina
Nossos pais, nossos filhos e filhas!
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Ilumina, ilumina
Cada passo das nossas famílias!
Minha prece, ó Senhor,
É também pelos meus familiares.
Minha prece, ó Senhor,
É por quem tem um pouco de nós.
Que eles achem os seus caminhos!
Amem e sejam amados!
Vivam iluminados!
Nossa prece, ó Senhor,
É também pelos nossos vizinhos,
Por quem vive e trabalha e caminha,
Conosco, Senhor.
Que eles achem os seus caminhos!
Amem e sejam amados!
Vivam iluminados!
04. SEDUZISTE-ME, SENHOR
Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir;
Numa luta desigual, dominaste-me, Senhor,
E foi tua a vitória.
1- Vantagens e honras são perdas para mim,
Diante do conhecimento deste bem supremo,
Que é Cristo, meu Senhor.
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2- Para conhecê-lo, fui longe e me perdi.
Agora que o encontrei,
Não quero mais deixá-lo.
3- Nada sou na minha justiça que é só aparência.
Mas tudo sou na justiça de Deus
Que nasce da fé em Cristo.
4- Quero conhecê-lo ainda mais e a força da sua ressurreição.
Sei que conhecê-lo é sofrer e morrer com ele,
Mas a vida é mais forte.
05. PEREGRINOS NAS ESTRADAS
1- Peregrinos nas estradas de um mundo desigual,
Espoliado pelo lucro e ambição do capital;
Do poder do latifúndio enxotado e sem lugar,
Já não sei pra onde andar: da esperança, eu me apego ao
mutirão.
Quero entoar um canto novo de alegria
Ao raiar daquele dia
De chegada em nosso chão.
Com meu povo celebrar a alvorada,
Minha gente libertada, lutar não foi em vão.
2- Sei que Deus nunca esqueceu dos oprimidos o clamor
E Jesus se fez, do pobre o servidor;
Os profetas não se calam, denunciando a opressão,
Pois a terra é dos irmãos:
E na mesa igual partilha tem que haver.
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3- Pela força do amor, o universo tem carinho
E o clarão de suas estrelas ilumina o caminho.
Nas torrentes da justiça meu trabalho é comunhão.
Arrozais florescerão! E em seus frutos liberdade colherei.
06. Povo que luta
1- Povo que luta, cansado de mentira,
Cansado de sofrer, cansado de esperar;
Povo que luta, cansado de esperar,
Procura redenção.
Porque Ele é luz, verdade,
Justiça, bem, perdão,
Paz, esperança, amor e redenção (bis).
2- Povo que luta por terra onde há fartura,
Por paz sem fingimento, por vida partilhada;
Povo que luta por vida partilhada,
Procura redenção.
3- Povo que espera colheitas mais serenas,
Verdades mais profundas, caminhos mais fraternos;
Povo que espera caminhos mais fraternos,
Proclama redenção.
07. ANUNCIAREMOS TEU REINO, SENHOR
Anunciaremos teu Reino Senhor!Teu Reino, Senhor! Teu
Reino!
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1. Reino de paz e de justiça! Reino de vida e verdade! Teu Reino,
Senhor! Teu Reino, Senhor! Teu Reino!
2. Reino de amor e de graça! Reino que habita em nós teus filhos!
Teu Reino,...
3. Reino que sofre violência! Reino que não é deste mundo! Teu
Reino,...
4. Reino que já começou! Reino que não terá fim! Teu Reino...
08. BUSCAI PRIMEIRO
Buscai primeiro o Reino de Deus
E a sua justiça
E tudo mais vos será acrescentado
Aleluia! Aleluia!
Não só de pão o homem viverá,
Mas de toda palavra
Que procede da boca de Deus
Aleluia! Aleluia!
Se vos perseguem por causa de mim
Não esqueçais o porquê
Não é o servo maior que o Senhor
Aleluia! Aleluia!
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09. PELO BATISMO RECEBI UMA MISSÃO
1. Pelo batismo recebi uma missão/ Vou trabalhar pelo reino
do Senhor/ Vou anunciar o Evangelho para os povos/ Vou ser,
profeta, sacerdote, rei, pastor./ Vou anunciar a Boa nova de Jesus/
Como profeta recebi esta missão/ Onde eu for serei fermento ,
sal e luz/ Levando a todos a mensagem de cristão.
2. O Evangelho não pode ficar parado/ Vou anunciá-lo, esta é a
minha obrigação/ A messe é grande e prescisa de operários/ Vou
cooperar na evangelização/ Sou mensageiro enviado do Senhor
/ Onde houver trevas eu levarei a luz/ Também direi a todos que
Deus é Pai/ Anunciando a mensagem de Jesus.
3. Quem pergunta porque Jesus veio ao mundo/ Eu vou dizer: Foi
pra salvar a humanidade/ Pra libertar o homem da escravidão/
E dar a ele uma nova oportunidade/ Pois osprofetas já vinham
anunciando/ A sua vnida e qual a finalidade:/ Jesus, profeta,
sacerdote, rei, pastor/ Veio ensinar-nos o caminho da verdade.
4. Mesmo sofrendo calúnia e perseguição/ Vou procurar viver
em comunidade/ Onde houver ódio, vingança e injustiça/ Quero
levar o amor e a caridade/ Sou missionário e por isso vou lutar/
Pra levar meus irmãos à eternidade/ Vamos louvar e bendizer o
nosso Deus/ Vivendo juntos a nossa fraternidade.
10. FELIZ O HOMEM QUE AMA O SENHOR
Refrão: Feliz o homem que ama o Senhor/ E segue seus
mandamentos./ O seu Coração é repleto de amor,/ Deus mesmo
é o seu alimento.
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1. Feliz o que anda na lei do Senhor/ E segue o caminho que
Deus lhe indicou:/ Terá recompensa no Reino do céu/ Porque
muito amou.
2. Feliz que se alegra em ouvir o irmão,/ Segundo os preceitos
que Deus lhe ensinou:/ Verá maravilhas de Deus, o Senhor,/
Porque muito amou.
3. Feliz quem confia na força do bem,/ Seguindo os caminhos
da paz e o perdão:/ Será acolhido nos braços do Pai/ Porque
muito amou.
4. Feliz de quem da graça de bom coração/ E estende sua mão
ao sem-voz e sem-vez,/ Terá no banquete um lugar para si,/
Porque muito amou.
11. ENTRE NÓS ESTÁ E NÃO O CONHECEMOS
Seu nome é Jesus Cristo e passa fome/ E grita pela boca dos
famintos/ E a gente quando o vê passa adiante,/ As vezes pra
chegar depressa à igreja./ Seu nome é Jesus Cristo e está sem
casa/ E dorme pelas beiras das calçadas/ E a gente quando o vê
aperta o passo/ E diz que ele dormiu embriagado.
Entre nós está e não o conhecemos./ Entre nós está e nós o
Seu nome é Jesus Cristo e é analfabeto/ E vive mendigando um
subemprego./ E a gente quando ovê diz: “E um à toa,/ Melhor
que trabalhasse e não pedisse”/. Seu nome é Jesus Cristo e
estábanido/ Das rodas sociais e das igrejas/ Porque dele fizeram
um rei potente,/ Enquanto que ele vive como um pobre./
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Seu nome é Jesus Cristo e está doente/ E vive atrás das grades
da cadeia./ E nós tão raramente vamos vê-lo,/ Sabemos que ele
é um marginal./ Seu nome é Jesus Cristo e anda sedento/ Por
um mundo de amor e de justiça,/ Mas logo que contesta pela
paz/ A ordem o obriga a ser de guerra./ Seu nome é Jesus Cristo
e é difamado/ E vive nos imundos meretrícios./ Mas muitos o
expulsam da cidade/ Com medo de estender a mão a ele./
Seu nome é Jesus Cristo e é todo homem/ Que vive neste mundo
ou quer viver,/ Pois pra ele não existem mais fronteiras,/ Só quer
fazer de nós todos irmãos.
12. FAZEI RESSOAR
Fazei ressoar a Palavra de Deus em todo lugar! (bis)
- Na cultura, na história, vamos expressar, levando a Palavra de
Deus em todo lugar. Vamos lá!
- Na cultura popular, vamos catequizar, celebrando fé e vida em
todo lugar. Vamos lá!
- Com o negro e com o índio vamos louvar e com a comunidade
vamos festejar. Vamos lá!
- Com o pandeiro e com a viola vamos cantar. Animando a nossa
luta em todo lugar... Vamos lá!
- O Evangelho é a Palavra que Deus programou. Só ele é o
caminho, a verdade, a vida e o amor.
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TEXTO DE APOIO PARA ANIMADORES E
ANIMADORAS
Atualmente a maioria dos estudiosos concordam com as
informações sobre a elaboração do evangelho de Mateus. Esse
evangelho teria sido escrito na cidade de Antioquia da Síria,
nos anos 80 EC (Era Comum). As pessoas que participaram
de sua elaboração pertenciam à tradição helenista (cultura
grega) e tinham profundo conhecimento da Bíblia hebraica (em
sua versão grega, a Septuaginta). Essa comunidade conhecia
também todas as tradições cristãs já existentes.
Para escrever o Evangelho segundo Mateus a comunidade
utilizou duas fontes diretas: 1) O Evangelho da Galiléia (um
documento chamado Fonte Q) produzido aproximadamente
pelos anos 40-60; 2) O Evangelho de Marcos, produzido
nos últimos anos da década de 60. Além dessas fontes, a
comunidade utiliza tradições próprias que encontrou na região
de Antioquia. Segundo Pablo Richard, o “evangelho de Mateus
é, assim, a primeira síntese da tradição judia e cristã depois da
destruição de Jerusalém e do povo judeu na guerra dos anos 6674 dC”. De acordo com uma prática das comunidades judaicas
e cristãs, o evangelho foi atribuído a Mateus com a intenção
de dar autoridade ao escrito.
É importante ressaltar que evangelho pertence à segunda
geração do movimento de Jesus (ver linha do tempo em
anexo). Nesse tempo, as comunidades sentiam a necessidade
de registrar as memórias da atividade de Jesus, bem como de
sua própria trajetória no seguimento do seu projeto. A primeira
geração de comunidades seguidoras de Jesus havia sofrido
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uma grande baixa com a guerra judaico-romana, que durou
anos na Palestina.
A guerra entre o povo judeu e Roma representou uma
grande
mudança para o judaísmo e também para o grupo dos
seguidores e seguidoras de Jesus, os judeus-cristãos. Após a
guerra o único grupo que se salvou foi o dos fariseus. Esse grupo
dedicou-se a reorganizar o judaísmo e fundou uma Academia
ou Sinédrio em Jâmnia ou Jafne. O grupo dos fariseus assumiu
a Torá – Lei Judaica – e passou a escrever comentários sobre
ela. Nasceu assim, o judaísmo rabínico.
As comunidades judaico-cristãs situadas na Síria e na
Palestina não aceitaram essa forma de judaísmo que excluía as
experiências diferentes. Eram duas formas diferentes de viver
a herança deixada pelo povo de Israel. Começam a acontecer
conflitos entre os dois grupos e cresce o afastamento entre as
comunidades seguidoras de Jesus Cristo e as sinagogas (casa
de oração dos judeus) que seguiam o judaísmo rabínico.
A Comunidade que escreveu o Evangelho de Mateus,
provavelmente, com a presença de rabinos seguidores de
Jesus, representa uma alternativa para aquelas pessoas que não
querem seguir o novo modelo de judaísmo. Segundo Richard,
“com tempo, os cristãos de Antioquia entraram em confronto
com as sinagogas controladas pelo judaísmo rabínico de Jâmnia
e chegaram a sofrer uma aberta perseguição. Neste clima de
confronto e perseguição nasceu o evangelho de Mateus.”
Durante nosso estudo do Evangelho da comunidade de
Mateus, adotaremos uma chave de leitura proposta pelo
teólogo Pablo Richard, já citado em nosso texto. De acordo
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com esse estudioso o evangelho pode ser organizado em três
partes:
I. Apresentação de Jesus: Mt 1,1-4,16
II. Revelação de Jesus, rejeição dos dirigentes de Israel e
construção da igreja: Mt 4,17-16,20
III. Caminho para Jerusalém, confrontação, morte e
ressurreição: Mt 16,21-28,20
Neste 1º bloco de Círculo Bíblico sobre o Evangelho da
Comunidade de Mateus nos dedicaremos à 1ª parte (Mt 1,14,16), dando destaque aos aspectos que caracterizam aquela
Comunidade e que ela mesma fez questão de realçar.
“Livro da origem de Jesus Cristo…” (Mt 1,1). É assim que
a Comunidade inicia seu evangelho e apresenta Jesus, numa
sequência de 42 gerações, começando por Abraão e chegando
a José. A última geração tem início com Jesus seguindo a tradição
patriarcal, ou seja, contando a história a partir dos homens. No
entanto, nessa genealogia, a comunidade faz memória de 4
mulheres, antes de falar de Maria. E quem são essas mulheres?
Por que elas apareceram na genealogia de Jesus? Vamos
conhecer um pouco cada uma dessas mulheres:
1. TAMAR – A referência bíblica de Tamar está em Gn 38 (cf.).
É uma mulher estrangeira, da terra de Canaã. Após ter ficado
viúva, não teve seus direitos garantidos, de acordo com a lei
de seu tempo. Ela buscou uma alternativa para garantir esses
direitos: torna-se prostituta para conseguir ter um filho na
família de Judá, seu sogro. Ela desmascara a história patriarcal
e o sistema de leis que não resguardava a vida. Dessa forma
participou da história da salvação.
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2. RAAB – Encontramos Raab em Jz 2. É também uma
mulher estrangeira, da terra de Canaã. Morava em Jericó,
onde trabalhava como prostituta. Provavelmente, tornou-se
prostituta na cidade pelo processo de marginalização e falta
de possibilidades no campo. De acordo com o texto ela
desenvolve outras atividades além da prostituição: é tecelã
e tem um espaço para hospedagem. Com sua solidariedade
e acolhimento agiu na contramão da história patriarcal e
participou da história da salvação.
3. RUTE – Temos um livro na Bíblia fazendo memória de sua
ação. É uma novela bíblica. Nela conhecemos Rute, também
estrangeira, da terra de Moab. Ficou viúva de um homem
de Judá e enfrentou todos os desafios para fazer valer seus
direitos. Junto com Noemi, sua sogra, também viúva, volta
para Judá e juntas trabalham e lutam para que se faça justiça
e se cumpram as leis. Ela é reconhecida na tradição de Israel
como a avó de Davi.
4. BETSABÉIA – A referência bíblica está em 2Sm 11,2-12. É
chamada de “a mulher de Urias, o heteu”. O rei Davi decidiu
que a queria para ele e encontrou uma forma de matar Urias.
Ela teve um primeiro filho com Davi que não resistiu e morreu.
Mais tarde se tornou mãe de Salomão que foi o sucessor de
Davi no trono. Em sua trajetória foi silenciada e entra na história
da salvação por ser a mãe de Salomão.
As quatro mulheres são estrangeiras e viveram casamentos
não comuns para a cultura de sua época. A história da
salvação passa pela história dos corpos dessas mulheres. Elas
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criam espaços de poder na contramão da história oficial. É
por isso que a Comunidade de Mateus faz memória delas
na genealogia, pois representam esperança e possibilidade,
mesmo quando tudo parece estar perdido. Provavelmente,
a comunidade de Mateus está sofrendo com preconceitos,
principalmente relacionados à presença de mulheres na
liderança da comunidade.
Na sequência dessas mulheres encontramos Maria. Com ela
teremos uma nova origem para Jesus. E esta origem também
não é nada comum (Mt 1,18-25). Afinal, como se poderia
entender que uma mulher engravidasse por obra do Espírito
Santo? E o que isso poderia significar para quem esperava
sempre um herdeiro vindo da tradição masculina? A gravidez de
Maria rompe com a tradição da cultura patriarcal. Aquele que
vai nascer de Maria-mulher não estará a serviço das estruturas
de poder, nem nas famílias, nem no reinado.
Uma outra forma que a Comunidade de Mateus usa para
apresentar Jesus vai surgir no capitulo 3. Neste capítulo
encontraremos o movimento profético, que tem sua fonte nos
profetas do 1º Testamento e que, no 1º século da Era comum,
terá vários continuadores, como é o caso de João Batista (Mt
3,1-12). A partir do encontro com o movimento profético
popular do Batista é que Jesus assume sua vocação profética
(Mt 3,13-17).
No capitulo 4, após a prisão de João encontraremos Jesus
fugindo para a Galiléia (4,12-16). É na Galiléia que Jesus vai
por em prática sua missão profética. Não é por acaso que a
comunidade de Mateus realça a ação de Jesus na Galiléia.
É importante lembrar que a própria comunidade vive nessa
região, que é a parte norte da Palestina. E para os judeus do
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Sul (Judéia – Jerusalém) o povo do norte não é considerado,
é tido como “gentinha que não cumpre a lei”.
De acordo com Richard, nestes primeiros capítulos (1-4),
a comunidade apresenta sete citações explícitas do Primeiro
Testamento: Is 7,14; Mq 5,1; Os 11,1; Jr 31,15; Jz 13,1-7; Is
40,3; Is 8,23-9,1), “sempre com a fórmula de cumprimento ‘...
isto sucedeu para que se cumprisse o oráculo do Senhor por
meio do profeta’. Com isto Mateus quer apresentar Jesus em
continuidade com a história de Israel, mostrando como em
Jesus (e na igreja de Mateus) se cumpre tudo o que os profetas
predisseram.”
(continuaremos nos próximos blocos)
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SEGUNDA GERAÇÃO
70 E.C. – 90 E.C.

TERCEIRA GERAÇÃO
A PARTIR DE 90 E.C.

Fonte “Q”
Herança Paulina:
_____________________________________ Evangelho da Comunidade de Lucas + Atos
Cartas: 2ª Ts, Cl, Ef , 1ª Pd
Cartas Paulinas:
1ª Ts, Fl, 1ª e 2ªCor, Gl, Rm, Fm

Herança Paulina: Cartas
1ª e 2ª Tm, Tt, Hb, 2ª Pd

Tradições Orais
Evangelho da Comunidade de Marcos
Herança da Comunidade do Discípulo
_____________________________________ ____________________________________ Amado:
Evangelho da Comunidade de João
Coleções de Parábolas, ditos e milagres
Evangelho da Comunidade de Mateus
1ª, 2ª e 3ª Cartas de João
_____________________________________ Carta de Tiago
Apocalipse de João
Carta de Judas
Coleções sobre morte e ressurreição
_____________________________________ ____________________________________ _________________________________

PRIMEIRA GERAÇÀO
30 E.C – 70 E.C.

FORMAÇÃO DO SEGUNDO TESTAMENTO

SUGESTÕES DE LIVROS PARA APROFUNDAR O
ESTUDO BÍBLICO
1. EVANGELHO DA COMUNIDADE DE MATEUS
•

RIBLA – Revista de Interpretação Bíblica LatinoAmericana – nº 27 – Editora Vozes.

•

Conversando com Mateus – Marcelo Barros – CEBI

•

Uma Introdução à Bíblia – vol. 8 - Ildo Bohn Gass – CEBI

•

Curso Popular de Bíblia – vol. 05 – Tea Frigério – CEBI

•

Evangelho Segundo Mateus – PNV nº 29/30 – Luís
Mosconi – CEBI

•

Feliz quem tem fome e sede de justiça: a Boa Notícia
segundo a Comunidade de Mateus – PNV nº 134 –
Pedro Lima Vasconcellos e Rafael Rodrigues da Silva –
CEBI

2. ECOLOGIA – CF 2011
•

Águas da Vida – Celebrações – CEBI

•

Água de beber – encontros comunitários sobre o
gerenciamento de águas – CEBI

•

A criação de um outro mundo: Genesis 1-11 – Rogério de
Almeida Cunha (Org) – CEBI

•

Terra Eco Sagrado – Arno Kayser e Ivone Gebara – CEBI

•

Deus, criação e mudanças climáticas – CEBI/IECLB

•

Sustentabilidade… eis a questão – Eloir Antônio Vial e
Fabiane Asquidamini – CEBI

•

Bíblia e Ecologia – PNV nº 53/54 – Uwe Wegner – CEBI
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•

Bíblia e Cidadania – PNV nº 137/138 – José Edmilson
Schinelo (org) – CEBI

•

Bíblia e Ecologia – PNV nº 171 – CEBI-RO

•

Ecofeminismo: novas relações, nova terra, novos céus… PNV nº 174 – Tea Frigério (org) – CEBI

•

Ecologia: solidariedade com o cosmos – PNV nº 189 – Luiz
J. Dietrich (Org) – CEBI

•

Reciclar a Vida – PNV nº 193/194 – Carlos Mesters, Tea
Frigério e Francisco Orofino – CEBI

•

Os biomas que recebemos e o Brasil que queremos – PNV
nº 228 – João Inácio Wenzel (Org) – CEBI

•

A Terra é nossa mãe – Gênesis 1-12 – PNV nº 235/236 –
Carlos Mesters e Francisco Orofino – CEBI

•

Bíblia, Terra e Água – PNV nº 259 – Dionísio Vandresen
(Org) – CEBI

•

O grito do Planeta Terra – PNV nº 275 – Anna Maria R.
Gallazzi e Sandro Gallazzi – CEBI

•

Humanidade e Planeta Terra: quem precisa de quem? –
PNV nº 276 – Nélio Schneider – CEBI
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CÍRCULO BÍBLICO
Evangelho da Comunidade de Mateus - 1º Bloco
AVALIAÇÃO
1) Como o grupo avalia o conteúdo desse 1o bloco sobre o Evangelho da
Comunidade de Mateus?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
2) Quais as principais dificuldades encontradas pelo grupo?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
3) Fale sobre o material usado (papel, ilustração, capa, etc):
__________________________________________________________
__________________________________________________________
4) Quantas pessoas participaram do grupo neste bloco?______________
5) Quem participa deste grupo de Círculos Bíblicos: Crianças:______;
Adolescentes:_____; Jovens: ______; Adultos:_____; Homens:_____;
Mulheres____.
6) Que sugestões o grupo gostaria de oferecer?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
7) Outros comentários:?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Obs: Pedimos a cada grupo a gentileza de fazer junto essa Avaliação. O objetivo da
mesma é aperfeiçoar o nosso trabalho em sintonia com as Comunidades. Enviar essa
Avaliação para o endereço do CEBI-ES.
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ANEXO
FORMAÇÃO PARA OS GRUPOS DE CÍRCULOS BÍBLICOS 2011
Objetivos:
- Fomentar o trabalho de Círculos Bíblicos nas Paróquias da Arquidiocese;
- Animar os diversos grupos de Círculos Bíblicos já existentes;
- Motivar a criação de novos grupos de Círculos Bíblicos em áreas descobertas

Organização: Conselho de cada Área Pastoral da Arquidiocese
Datas Previstas:
19 de fevereiro - Área Pastoral Vila Velha
19 de março - Área Pastoral Serrana
16 de abril - Área Pastoral Vitória
21 de maio - Área Pastoral Serra
18 de junho - Área Pastoral Benevente
16 de julho - Área Pastoral Cariacica

Assessoria: CEBI-ES - Centro de Estudos Bíblicos - ES
Participantes: Membros dos grupos de Círculos Bíblicos das Paróquias, sempre de
acordo com o número de Paróquias e a realidade da Área Pastoral

Local, horário e tempo de duração do encontro: deverá ser pensado
com antecedência por cada Conselho de Área, dentro de um mínimo de 04 horas
e combinado com o Departamento de Pastoral da Arquidiocese de Vitória.

Informações:

Secretaria de cada Paróquia, Conselho da Área Pastoral e
Departamento de Pastoral da Arquidiocese de Vitória.

EQUIPE DE REDAÇÃO E ELABORAÇÃO
Bernadete Stein
Maria de Fátima Castelan
Marina Alves do Couto
Pe. Manoel David Neto
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