Retomando...
“Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e tua descendência,
amando ao Senhor teu Deus...” (cf. Dt 30,19).
Iniciando sua meditação, coloque-se com simplicidade de coração na
presença de Deus e manifeste o desejo de estar com ele...
Faça um instante de silêncio.
Para nossa última meditação do Mês da Bíblia trazemos à memória
que o Povo de Israel, ao recordar, lembrar e relembrar como Deus age
sempre com amor, se colocava num caminho de liberdade para

escolher entre dois caminhos: o caminho da vida... da bênção... da
felicidade... ou o caminho da morte... da maldição... da infelicidade.
Hoje, a nossa experiência de fé não é diferente em relação a tais
escolhas. Pensemos um instante nas escolhas que temos feito...
A Palavra de Deus nos ajuda no discernimento. Ouçamos com
atenção:

Proposta de leitura bíblica
Deuteronômio 30,11-20
11Este

mandamento que hoje lhe ordeno não é muito difícil, nem está
fora do seu alcance. 12Ele não está no céu, para que você fique
perguntando: ‘Quem subirá por nós até o céu para trazê-lo a nós, a
fim de que possamos ouvi-lo e colocá-lo em prática?’ 13Também não
está no além-mar, para que você fique perguntando: ‘Quem atravessará por nós o mar, para trazer esse mandamento a nós, a fim de que

possamos ouvi-lo e colocá-lo em prática?’ 14Sim, essa palavra está ao
seu alcance: está na sua boca e no seu coração, para que você a
coloque em prática. 15Veja: hoje eu estou colocando diante de você a
vida e a felicidade, a morte e a desgraça. 16Se você obedecer aos
mandamentos do Senhor seu Deus, que hoje lhe ordeno, amando ao
Senhor seu Deus, andando em seus caminhos e observando os seus
mandamentos, regras e normas, você viverá e se multiplicará. O
Senhor seu Deus o abençoará na terra onde você está entrando para
tomar posse dela. 17Todavia, se o seu coração se desviar e você não
obedecer, se você se deixar seduzir e adorar e servir a outros deuses,
18eu hoje lhe declaro: é certo que vocês perecerão! Vocês não prolongarão seus dias sobre a terra, onde estão entrando, ao atravessar o
Jordão, para dela tomar posse. 19Hoje eu tomo o céu e a terra como
testemunhas contra vocês: eu lhe propus a vida ou a morte, a bênção
ou a maldição. Escolha, portanto, a vida, para que você e seus descendentes possam viver, 20amando ao Senhor seu Deus, obedecendo-lhe
e apegando-se a ele, porque ele é a sua vida e o prolongamento de
seus dias. Desse modo você poderá habitar sobre a terra que o Senhor
jurou dar a seus antepassados Abraão, Isaac e Jacó».

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

Para ajudar na reflexão
Durante este Mês da Bíblia fizemos
juntos a experiência de dedicarmos
alguns minutos do nosso dia, da
semana, para ouvir a voz de Deus.
Escolhe o amor! Escolhe, pois, a vida!
Obedecer... cumprir mandamentos e
preceitos... Sim! Desde que o Amor
ocupe o lugar central e conduza
nossas ações!

Gesto Concreto
Como gesto concreto, ao encerrarmos este Mês da Bíblia, sugerimos
que você busque continuar dedicando alguns minutos para rezar
todos os dias. Fica aqui uma sugestão de alguns passos para
começar:
 Entrar e comunhão com Deus, reconhecendo sua presença;

 Entrar em comunhão com nossos irmãos e irmãs... Lembrar das
pessoas, sobretudo os que sofrem e contam com nossa solidariedade;
 Entrar em comunhão com o que nos rodeia, a Criação de Deus,
da qual somos parte;
 Deixar o coração alegrar-se nesta comunhão universal.

Fale com a gente

pastoral@puc-campinas.edu.br



