CÍRCULOS BÍBLICOS 2022
Diocese da Campanha – MG
"O semeador saiu a semear" (Lc 8,5)

6º Encontro
TERRA SEM GENTE E GENTE SEM TERRA
(1ª semana do mês de setembro)
Preparar o ambiente: uma mesa com toalha
colorida, vela, Bíblia, um recipiente com terra,
cartões com nomes das lideranças da comunidade.

iluminar/ Nossas famílias vem, iluminar/ A nossa
vida vem, iluminar, Vem Espírito vem, vem
iluminar...

1.Acolhida e invocação ao Espírito Santo.
Dir.: Neste mês de setembro, mês dedicado à
Bíblia, vamos refletir o sexto livro da Bíblia: O Livro
de Josué. O Livro de Josué é um livro difícil de
interpretar. Já foi usado para legitimar o racismo e
a posse ilegal de terras. Porém, olhando mais de
perto, esse livro narra a saga de um povo em busca
da liberdade. Não é uma narração de fatos e sim a
revelação da presença de Deus nos fatos.
Dir.: Na alegria deste encontro, invoquemos a
Trindade Santa:
Todos: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém.
Dir.: Peçamos ao Espírito Santo de Deus que
ilumine nossas mentes e corações para que
possamos compreender a luta desse povo que
sempre esteve em busca de uma vida digna.
Todos: Espírito Santo! Eis-nos aqui, diante de
Vós, reunidos em vosso Nome. Nosso defensor,
vinde, ficai conosco; tomai posse do nosso
coração. Mostrai-nos o destino, caminhai
conosco, conservando-nos em comunhão. Ai de
nós, pecadores, se cairmos na confusão! Não o
permitais. Iluminai a nossa ignorância, libertainos da parcialidade. Senhor que dais a vida, em
Vós, a unidade; convosco, a verdade e a justiça;
em marcha até a vida sem ocaso, nós vos
suplicamos. Vós que soprais onde e como
desejais, a todos dando a possibilidade de passar,
com Jesus, ao Pai: nós vos adoramos, agora e
sempre. Amém.

L1: Josué é o ator principal de seu livro que
começa com sua missão e se encerra com sua
morte. Ele é sucessor de Moisés na condução e
animação do povo que vem da opressão no Egito
e entra, com a ajuda do Senhor Deus, na Terra
Prometida que mana leite e mel. Nós também
fazemos parte dessa caminhada.
Cantemos:
O povo de Deus no deserto andava, mas a sua
frente, alguém caminhava. O povo de Deus era rico
de nada, só tinha esperança e o pó da estrada.
Também sou teu povo Senhor, e estou nesta
estrada, perdoa se, às vezes, não creio em mais
nada (bis)

Cantemos:
Vem Espírito vem, vem iluminar... Nossos
caminhos vem, iluminar/ Nosso encontro vem,

2. Recordação da Vida.
Dir.: Para o povo da Bíblia, a Terra Prometida
pertence ao Senhor Deus, que a dá como herança
a todo o povo. Hoje, infelizmente, a terra virou
mercadoria e está concentrada nas mãos dos
grandes latifundiários e das grandes construtoras
enquanto milhões de pessoas lutam por um
pedaço de chão para tirar dele seu sustento ou
para nele construir um teto para morar.
- Como você vê essa situação e o que pensa dela?
3. Contextualizando a Palavra.
L1: O livro de Josué descreve a entrada do povo na
Terra Prometida, Canaã, ocorrida por volta do ano
1250 a.C., e a repartição da terra entre as 12 tribos
que se organizaram em busca de sobrevivência.
L2: Segundo alguns escritos bíblicos, Canaã, muito
antes dos israelitas tomarem posse da terra, era
habitada por diversas populações como:
amorreus, cananeus, farizeus, heveus e jebuseus.

L1: A região era formada por pequenas cidadesestados, que nesse período começaram a se
enfraquecer com a disputa pela hegemonia do
poder. O domínio que o Egito exercia na região
perdia força. Sofria constantes ameaças dos
filisteus que chegaram a ocupar várias cidadesestados de Canaã. Tudo isso favoreceu a evasão de
pessoas e grupos descontentes com a opressão
em que viviam levando-os a ocuparem as
montanhas.
L2: O grupo de Moisés que havia fugido do rei do
Egito (faraó), naquele momento, sob a liderança
de Josué, conseguiu unir todos os grupos
descontentes sob a bandeira da fé no Deus
libertador, derrotando aqueles que oprimiam
camponeses e pastores.
L1: A sobrevivência nas montanhas só foi possível
graças ao ferro, já conhecido na época, que serviu
para a fabricação de machados e arados. Quanto
à falta de água, eles recolhiam a água da chuva em
cisternas revestidas de cal garantindo, assim, a
sobrevivência naquela região de difícil acesso.
4. Escutando a Palavra.
Dir.: Juntamente com Josué coloquemos os pés na
Terra Prometida ao seu povo. Cantemos
aclamando a Palavra:
1.Buscai primeiro o Reino de Deus e a sua justiça,
e tudo mais vos será acrescentado, aleluia, aleluia.
2. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda
Palavra, que se procede da boca de Deus, aleluia,
aleluia.
Texto Bíblico: Js 1,1-9
5. Aprofundando a Palavra.
L1: A saída do Egito com Moisés se completa pela
entrada na Terra Prometida por Josué.
L2: Josué é lembrado como aquele que orientou as
Tribos de Israel para que depois de assentadas na
Terra de Canaã, fossem fieis ao Senhor Deus e não
aderissem às religiões cananeias, cristalizando,
assim, a identidade de Israel em torno da
fidelidade ao Senhor Deus.
L1: A fé no Senhor Deus, exigia como compromisso
uma nova maneira de se conviver, este foi o eixo
que uniu aquele povo fazendo com que, aos
poucos, se formasse um povo constituído por 12
tribos fieis ao Senhor Deus.
L2: Durante uns 200 anos, vivendo como povo
organizado por famílias, clãs e tribos, implantaram
uma sociedade igualitária. Nessa sociedade não
havia rei. Só Deus era o rei do povo.
L1: O poder e o culto eram descentralizados. Não
havia exército profissional e permanente. Para se

defender de ameaças externas, os camponeses se
articulavam num exército popular momentâneo e
de defesa. Não havia cobranças de impostos nem
trabalho forçado. Viviam de forma solidária. Foi
certamente o período mais bonito de toda a
história de Israel.
Questões:
Dir.: Mediante o que ouvimos, vamos conversar
um pouco.
- Quais lições práticas podemos tirar dessa
experiência vivida por Josué e seu povo?
6. Rezando a partir da Palavra de Deus.
Dir.: Depois de meditar a Palavra vamos
apresentar nossas preces a Deus nos solidarizando
com tantas pessoas que lutam para que tenhamos
um país melhor, mais justo, mais solidário, onde
todos possam ter um pedacinho de chão para
viver dignamente.
L1: Iluminai, Senhor, todos aqueles que lutam pela
preservação da natureza, dom de Deus, para que
sejam perseverantes e transparentes em suas
ações. Rezemos:
Todos: Escutai, Senhor, a nossa prece.
L2: Libertai, Senhor, todos aqueles que só visam o
lucro, o desejo de acumular, ensinai-os a viver a
gratuidade, a doação da vida, a fé e o amor.
Rezemos:
Todos: Escutai, Senhor, a nossa prece.
L3: Fortalecei, Senhor, todos aqueles que lutam
para garantir saúde, educação, trabalho e moradia
para todos, que eles sejam sinais visíveis do amor
de Deus pela humanidade. Rezemos:
Todos: Escutai, Senhor, a nossa prece.
7. Oração Final.
Dir.: Jesus nos chama todos os dias a segui-Lo, a
fazer as mesmas opções que Ele fez, a criar
espaços para que todos possam viver unidos, um
só coração, uma só alma. Rezemos a oração da
unidade:
Todos: Pai Nosso...
Canto:
Eu venho do sul e do norte, Do oeste e do leste, de
todo o lugar, Estradas da vida eu percorro, levando
socorro a quem precisar. Assunto de paz é meu
forte, eu cruzo montanhas, mas vou aprender. O
mundo não me satisfaz, o que eu quero é a paz, o
que eu quero é viver.
No peito eu levo uma cruz, no meu coração o que
disse Jesus (bis)

