


Retomando...

Nesta quarta meditação do mês da Bíblia, 

dedicado ao aprofundamento do Livro do Deuteronômio, 

refletiremos sobre o cuidado para com os mais frágeis. 

Estender a mão... cuidar... proteger... abrir o coração! 



Preparação

Coloque-se com simplicidade de coração na presença de Deus e 

manifeste o desejo de estar com ele. Faça um instante de silêncio... 

Deixe que o modo de ser de Deus chegue 

e tenha espaço em seu coração.

O cartaz do mês da bíblia, 

com Santa Dulce abraçando uma                                                       

criança, nos inspira esse cuidado.

Estrangeiros, órfãos e viúvas, no Livro do 

Deuteronômio, eram o grupo de pessoas 

mais atingidas pelas fragilidades sociais,



porque estavam expostos a um processo contínuo de transformações 

da sociedade, o que fazia aumentar os empobrecidos.

Então, Deus se manifesta em meio a seu Povo para indicar caminhos:

Caminho da proteção.

Caminho do cuidado para com os necessitados, por meio da prática 

da caridade. 



17Não distorça o direito do estrangeiro e do órfão, nem tome como 

penhor a roupa da viúva. 18Lembre-se: você foi escravo no Egito e daí 

Javé seu Deus o resgatou. É por isso que eu lhe ordeno agir desse 

modo. 19Quando você estiver ceifando a colheita em seu campo e 

esquecer atrás um feixe, não volte para pegá-lo: deixe-o para o 

imigrante, o órfão e a viúva. Desse modo, Javé seu Deus abençoará 

você em todo o seu trabalho. 20Quando você sacudir as azeitonas da 

sua oliveira, não volte para catar o que tiver sobrado: o resto será para 

o imigrante, o órfão e a viúva. 21Quando você colher as uvas da sua 

vinha, não volte para catar o que tiver sobrado: o resto será para o 

imigrante, o órfão e a viúva. 22Lembre-se: você foi escravo no Egito. É 

por isso que eu lhe ordeno agir desse modo.

Proposta de leitura bíblica 

Deuteronômio 24,17-22



Para ajudar na reflexão

Orfãos... Estrangeiros... Viúvas... Pessoas!                                 

Sem acesso e direito à terra, dom gratuito, ofertado por Deus...    

Sem apoio da família...

Toda essa realidade é mencionada diversas vezes no livro do 

Deuteronômio, porque trata-se de um dos temas mais importantes.

Hoje temos estrangeiros, órfãos, viúvas e diversos outros grupos de 

pessoas que dependem de proteção para sobreviverem.

Não deixemos enfraquecer nossas relações familiares, comunitárias, 

sociais... Essas relações nos mantêm conectados às reais 

necessidades dos outros.

Meditando a Palavra

Após a leitura, procure fazer alguns instantes de silêncio e meditação.



Gesto Concreto

Como gesto concreto para os próximos dias, lançamos o seguinte 

desafio: Que você peça a Deus que o ajude a viver com mais 

intensidade o amor ao próximo, com pensamentos e boas ações.

Cuidemos das nossas relações... Com nós mesmos, com nossos 

amigos, com nossos familiares, em nossa Comunidade, na Sociedade, 

com Deus...



Nossa 5ª e última meditação do Mês da Bíblia                           

estará disponível no dia 30 de setembro.

Fale com a gente

pastoral@puc-campinas.edu.br


