
Recurso Anexado 4:
Reflexões sobre os temas do Tempo
da Criação para o lecionário
5 de setembro

14º Domingo após Domingo da Trindade

OIKONOMIA: UMA CASA JUSTA PARA TODAS AS PESSOAS

Provérbios 22:1-2, 8-9, 22-23
1 Bom renome vale mais que grandes riquezas; a
boa reputação vale mais que a prata e o ouro.

2 Rico e pobre se encontram: foi o
Senhor que criou a ambos.

8 Aquele que semeia o mal
recolhe o tormento: a vara de sua ira o ferirá.

9 O homem benevolente será abençoado
porque tira do seu pão para o pobre.

22 Não despojes o pobre, porque é pobre, não
oprimas o fraco à porta da cidade,
23 porque o Senhor pleiteará sua
causa e tirará a vida aos que os
despojaram.

Salmo 125
1 Os que confiam no Senhor são como o monte Sião,

eternamente firme.
2 Como Jerusalém está toda cercada de

montanhas, assim o Senhor envolve

seu povo, agora e sempre.

3 Não permanecerá estendido o cetro dos

ímpios sobre o destino dos justos, para

que também estes não acabem por

estender suas mãos ao crime.

4 Fazei bem, Senhor, aos que são bons,

e aos homens de reto coração.

36



5 Mas aqueles que se desviam por caminhos

tortuosos, que o Senhor os leve com os

malfeitores.

Paz para Israel!

TIago 2:1-10, 14-17
1 Meus irmãos, na vossa fé em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, guardai-vos de toda

conside ração de pessoas. 2 Suponde que entre na vossa reunião um homem com anel de

ouro e ricos trajes, e entre também um pobre com trajes gastos; 3 se atenderdes ao que

está magnificamente trajado, e lhe disserdes: “Senta-te aqui, neste lugar de honra”, e

disserdes ao pobre: “Fica ali de pé”, ou: “Senta-te aqui junto ao estrado dos meus pés”, 4

não é verdade que fazeis distinção entre vós, e que sois juízes de pensamentos iníquos? 5

Ouvi, meus caríssimos irmãos: porventura não escolheu Deus os pobres deste mundo

para que fossem ricos na fé e herdeiros do Reino prometido por Deus aos que o amam? 6

Mas vós desprezas tes o pobre! Não são porventura os ricos os que vos oprimem e vos

arrastam aos tribunais? 7 Não blasfemam eles o belo nome que trazeis? 8 Se cumprirdes a

Lei régia da Escritura: Amarás o teu próximo como a ti mesmo, sem dúvida fazeis bem. 9

Mas se vos deixais levar por distinção de pessoas, cometeis uma falta e sereis

condenados pela Lei como transgressores. 10 Pois quem guardar os preceitos da Lei, mas

faltar em um só ponto, se tornará culpado de toda ela.

14 De que aproveitará, irmãos, a alguém dizer que tem fé, se não tiver obras? Acaso essa

fé poderá salvá-lo? 15 Se a um irmão ou a uma irmã faltarem roupas e o alimento

cotidiano,16 e algum de vós lhes disser: “Ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos”, mas não

lhes der o necessário para o corpo, de que lhes aproveitará? 17 Assim também a fé: se

não tiver obras, é morta em si mesma.

Marcos 7:24-37

24 Em seguida, deixando aquele lugar, foi para a terra de Tiro e de Sidônia. E tendo

entrado numa casa, não quis que ninguém o soubesse. Mas não pôde ficar oculto, 25

pois uma mulher, cuja filha possuía um espírito imundo, logo que soube que ele estava

ali, entrou e caiu a seus pés. 26 (Essa mulher era pagã, de origem siro-fenícia.) Ora, ela

suplicava-lhe que expelisse de sua filha o demônio.

27 Disse-lhe Jesus: “Deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não fica bem

tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cães”.

28 Mas ela respondeu: “É verdade, Senhor; mas também os cachorrinhos debaixo da mesa
comem das migalhas dos filhos”.

29 Jesus respondeu-lhe: “Por causa desta palavra, vai-te, que saiu o demônio, de tua filha”.

30 Voltou ela para casa e achou a menina deitada na cama. O demônio havia saído.
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31 Ele deixou de novo as fronteiras de Tiro e foi por Sidônia ao mar da Galileia, no meio

do território da Decápole. 32 Ora, apresentaram-lhe um surdo-mudo, rogando-lhe que

lhe impusesse a mão.

33 Jesus tomou-o à parte dentre o povo, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e tocou-lhe a língua
com saliva. 34 E levantou os olhos ao céu, deu um suspiro e disse-lhe: “Éfeta!”, que quer dizer
“abre-te!” 35 No mesmo instante, os ouvidos se lhe abriram, a prisão da língua se lhe desfez e
ele falava perfeitamente.

36 Proibiu-lhes que o dissessem a alguém. Mas quanto mais lhes proibia, tanto mais o
publi cavam. 37 E tanto mais se admiravam, dizendo: “Ele fez bem todas as coisas. Fez ouvirem
os surdos e falarem os mudos!”

REFLEXÃO:

Oikos, a palavra grega para "casa", é a raiz da palavra "economia" - que, em nível

global, se refere à manutenção da casa planetária. Até que ponto os

entendimentos modernos da importância da economia se distanciaram do

significado básico de criar uma casa segura e justa para todos?

Provérbios 22 e Tiago 2 deixam claro que Deus defenderá a causa dos oprimidos

e que a pobreza e a injustiça estão profundamente ligadas ao nosso

comportamento e sistemas econômicos.

Em um mundo de injustiça climática, onde o uso descuidado de combustíveis

fósseis leva à insegurança, desastre e sofrimento para os pobres e marginalizados

do mundo, quais são as "boas novas" (o Evangelho)? Pode haver boas novas sem

abordar tal injustiça?

Tiago 2:6 “Não são porventura os ricos os que vos oprimem e vos arrastam aos

tribunais?" Esta passagem é voltada apenas para os 'super-ricos' ou também para

os muitos cristãos que vivem vidas confortáveis, agindo como se eles (nós?)

ignorassem as ligações entre esse conforto - construído sobre práticas

econômicas exploradoras e insustentáveis   - e o sofrimento dos pobres?

Em Marcos 7:28-29, Jesus elogia a siro-fenícia (uma mulher e pagã) por discutir

com ele e cura sua filha! Existem questões de injustiça, onde Deus parece

silencioso, que nos leva a lutar com Deus em oração?

38



12 de setembro

15º Domingo após Domingo da Trindade

OIKOLOGIA: A SABEDORIA DE NOSSA CASA, O PLANETA

Provérbios 1:20-33
20 A Sabedoria clama nas ruas, eleva sua

voz na praça,
21 clama nas esquinas da encruzilhada,

à entrada das portas da cidade ela faz ouvir sua voz:

22 e até quando os que zombam se comprazerão na zombaria?

Até quando, insensatos, amareis a tolice,

e os tolos odiarão a ciência?
23 Convertei-vos às minhas admoestações,

espalharei sobre vós o meu espírito,

eu vos ensinarei minhas palavras.
24 Uma vez que recusastes o meu chamado

e ninguém prestou atenção quando estendi a mão,
25 uma vez que negligenciastes todos os meus conselhos e

não destes ouvidos às minhas admoestações,
26 também eu rirei do vosso infortúnio e

zombarei, quando vos sobrevier um terror,
27 quando vier sobre vós um pânico, como

furacão; quando se abater sobre vós a

calamidade, como a tempestade; e quando

caírem sobre vós tribulação e angústia.

28 Então me chamarão, mas não responderei;

eles me procurarão, mas não atenderei.
29 Porque detestam a ciência sem lhe antepor o temor do Senhor,
30 porque repelem meus conselhos com

desprezo às minhas exortações;
31 comerão do fruto dos seus erros e se saciarão com seus planos,
32 porque a apostasia dos tolos os mata e o

desleixo dos insensatos os perde.
33 Aquele que me escuta, porém, habitará

com segurança, viverá tranquilo, sem recear

dano algum.
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Salmo 19
1 Narram os céus a glória de Deus, e o firmamento

anuncia a obra de suas mãos.
2 O dia ao outro transmite essa mensagem, e uma

noite à outra a repete.
3 Não é uma língua nem são palavras, cujo sentido

não se perceba,
4 porque por toda a terra se espalha o seu ruído, e

até os confins do mundo a sua voz; aí armou Deus

para o sol uma tenda.
5 E este, qual esposo que sai do seu tálamo, exulta,

como um gigante, a percorrer seu caminho.
6 Sai de um extremo do céu, e no outro termina o

seu curso; nada se furta ao seu calor.

7 A Lei do Senhor é perfeita, reconforta a alma; a

ordem do Senhor é segura, instrui o simples.
8 Os preceitos do Senhor são retos, deleitam o

coração; o mandamento do Senhor é luminoso,

esclarece os olhos.
9 O temor do Senhor é puro, subsiste eternamente;

os juízos do Senhor são verdadeiros, todos

igualmente justos.

10 Mais desejáveis que o ouro, que uma barra de

ouro fino; mais doces que o mel, que o puro mel

dos favos.

11 Ainda que vosso servo neles atente,

guardando-os com todo o cuidado;

12 quem pode, entretanto, ver as próprias faltas?

Purificai-me das que me são ocultas.
13 Preservai, também, vosso servo do orgulho; não

domine ele sobre mim, então serei íntegro e limpo

de falta grave.
14 Aceitai as palavras de meus lábios e os pensamentos de 
meu coração, na vossa presença, Senhor, minha< rocha 

e meu redentor.
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Tiago 3:1-12
1 Meus irmãos, não haja muitos entre vós a se arvorar em mestres; sabeis que seremos

julgados mais severamente, 2 porque todos nós caímos em muitos pontos. Se alguém não

cair por palavra, este é um homem perfeito, capaz de refrear todo o seu corpo. 3 Quando

pomos o freio na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, governamos também todo o

seu corpo. 4 Vede também os navios: por grandes que sejam e embora agitados por

ventos impetuosos, são governados com um pequeno leme à vontade do piloto. 5 Assim

também a língua é um pequeno membro, mas pode gloriar-se de grandes coisas.

Consi derai como uma pequena chama pode incendiar uma grande floresta! 6 Também a

língua é um fogo, um mundo de iniquidade. A língua está entre os nossos membros e

contami na todo o corpo; e sendo inflamada pelo inferno, incendeia o curso da nossa

vida. 7 Todas as espécies de feras selvagens, de aves, de répteis e de peixes do mar se

domam e têm sido domadas pela espécie humana. 8 A língua, porém, nenhum homem a

pode domar. É um mal irrequieto, cheia de veneno mortífero. 9 Com ela bendizemos o 
Senhor, nosso Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus.
10 De uma mesma boca procedem a bênção e a maldição. Não convém, meus irmãos, 
que seja assim. 11 Porventura lança uma fonte por uma mesma bica água doce e água 
amargosa? 12 Acaso, meus irmãos, pode a figueira dar azeitonas ou a videira dar figos?

Do mesmo modo a fonte de água salobra não pode dar água doce.
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Marcos 8:27-38

27 Jesus saiu com os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe, e pelo caminho

perguntou-lhes: “Quem dizem os homens que eu sou?”. 28 Responderam-lhe os

discípulos: “João Batista; outros, Elias; outros, um dos profetas”. 29 Então, perguntou-lhes

Jesus: “E vós, quem dizeis que eu sou?”. Respondeu Pedro: “Tu és o Cristo”.

30 E ordenou-lhes severamente que a ninguém dissessem nada a respeito dele.

31 E começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem padecesse muito,

fosse rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos escribas, e fosse morto,

mas ressuscitasse depois de três dias. 32 E falava-lhes abertamente dessas coisas. Pedro,

tomando-o à parte, começou a repreendê-lo. 33 Mas, voltando-se ele, olhou para os seus

discípulos e repreendeu a Pedro: “Afasta-te de mim, Satanás, porque teus sentimentos

não são os de Deus, mas os dos homens”. 34 Em seguida, convocando a multidão

juntamente com os seus discípulos, disse-lhes: “Se alguém me quer seguir, renuncie-se a

si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. 35 Porque o que quiser salvar a sua vida, irá

perdê-la; mas o que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, irá salvá-la. 36

Pois que aproveitará ao homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder a sua vida? 37

Ou que dará o homem em troca da sua vida? 38 Porque, se nesta geração adúltera e

pecadora alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do

Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os seus santos

anjos”.

REFLEXÃO:

‘Oikos’ também é a palavra raiz para ‘ecologia’, a ciência das relações dos

organismos (incluindo nós) uns com os outros e seus arredores. Em Provérbios, a

Sabedoria é personificada como uma mulher, presente e envolvida na criação

(8:22-31). Os teólogos divergem sobre se a Sabedoria é simplesmente um artifício

literário, ou representa o Espírito Santo, ou possivelmente até mesmo o Cristo

pré-encarnado.

Seja qual for a visão que tivermos, a Sabedoria é claramente de Deus, e acessada

tanto através do estudo da natureza/mundo de Deus (por exemplo, 1 Reis 4:29-33)

e da escritura/palavra de Deus.

O Salmo 19 descreve lindamente os "dois livros" de Deus: a natureza (v. 1-6) e as
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escrituras (v. 7- 11). Como podemos garantir que teremos sabedoria estudando

esses dois meios de autorrevelação de Deus?

Como Provérbios 1:26-30 fala sobre nossa situação hoje, em relação ao desastre

(muitas vezes ecológico) que atingirá aqueles que ignoram a Sabedoria de Deus?

Existem exemplos em seu contexto?

Em Tiago 3:7-12, imagens vívidas contrastam a indomável língua humana com

outros aspectos da natureza. Existe um sentido em que a separação crescente da

humanidade da natureza nos leva a falar e nos comportar de maneiras menos

naturais e prejudiciais?

Em Marcos 8:34-35, Jesus pede a seus seguidores que tomem sua cruz e o sigam.

Como podemos ‘pegar nossa cruz’ e seguir a Cristo como Senhor da criação em

uma era de trauma ecológico? Por que não compartilhar histórias de ativistas

ambientais, por exemplo, na América Latina, que perderam suas vidas desafiando

poderosos interesses investidos que estão destruindo o mundo de Deus.

Em Marcos 8:36-37, Jesus pergunta o que vale ganhar o mundo inteiro, mas

perder nossas almas. Este versículo está nos chamando para focar apenas no

evangelho "espiritual", ou é um desafio ao materialismo que endurece nossos

corações contra Deus e contra a verdadeira Sabedoria?

19 de setembro
16º Domingo após Domingo da Trindade
CONSTRUÇÃO DA PAZ COMO CONSTRUÇÃO DA CASA
Provérbios 31:10-31

10 Uma mulher virtuosa, quem pode encontrá-la? Superior ao das pérolas é o seu valor. 
11 Confia nela o coração de seu marido, e jamais lhe faltará coisa alguma.
12 Ela lhe proporciona o bem, nunca o mal, em todos os dias de sua vida.
13 Ela procura lã e linho e trabalha com mão alegre.
14 Semelhante ao navio do mercador, manda vir seus víveres de longe.
15 Levanta-se, ainda de noite, distribui a comida à sua casa e a tarefa às suas servas. 
16 Ela encontra uma terra, adquire-a. Planta uma vinha com o ganho de suas mãos. 
17 Cinge os rins de fortaleza, revigora seus braços.
18 Alegra-se com o seu lucro, e sua lâmpada não se apaga durante a noite.
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19 Põe a mão na roca, seus dedos manejam o fuso.
20 Estende os braços ao infeliz e abre a mão ao indigente.
21 Ela não teme a neve em sua casa, porque toda a sua família tem vestes duplas.
22 Faz para si cobertas: suas vestes são de linho fino e de púrpura.
23 Seu marido é considerado nas portas da cidade, quando se senta com os anciãos

da terra.
24 Tece linho e o vende, fornece cintos ao mercador.
25 Fortaleza e graça lhe servem de ornamentos; ri-se do dia de amanhã.
26Abre a boca com sabedoria, amáveis instruções surgem de sua língua.
27 Vigia o andamento de sua casa e não come o pão da ociosidade.
28 Seus filhos se levantam para proclamá-la bem-aventurada e seu marido para elogiá-la.
29 “Muitas mulheres demonstram vigor, mas tu excedes a todas.”
30 A graça é falaz e a beleza é vã; a mulher inteligente é a que se deve louvar.
31 Dai-lhe o fruto de suas mãos e que suas obras a louvem nas portas da cidade.

Salmo 1
1 Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos
pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores.
2 Feliz aquele que se compraz no serviço do

Senhor e medita sua lei dia e noite.
3 Ele é como a árvore plantada na margem das águas

correntes: dá fruto na época própria, sua folhagem não

murchará jamais. Tudo o que empreende, prospera.

4 Os ímpios não são assim! Mas são como a palha que o vento leva.
5 Por isso não suportarão o juízo, nem permanecerão os

pecadores na assembleia dos justos.

6 Porque o Senhor vela pelo caminho dos justos, ao

passo que o dos ímpios leva à perdição.

Tiago 3:13-4:3, 7-8a

13 Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre com um bom proceder as suas

obras repassa das de doçura e de sabedoria. 14 Mas, se tendes no coração um ciúme

amargo e gosto pelas contendas, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. 15

Esta não é a sabedoria que vem do alto, mas é uma sabedoria terrena, humana,

diabólica. 16 Onde houver ciúme e contenda, ali há também perturbação e toda

espécie de vícios. 17 A sabedoria, porém, que vem de cima, é primeiramente pura,

depois pacífica, condescendente, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons

frutos, sem parcialidade, nem fingimento. 18 O fruto da justiça semeia-se na paz para

aqueles que praticam a paz.
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4:1 Donde vêm as lutas e as contendas entre vós? Não vêm elas de vossas paixões, que

combatem em vossos membros? 2 Cobiçais, e não recebeis; sois invejosos e ciumentos, e

não conseguis o que desejais; litigais e fazeis guerra. Não obtendes, porque não pedis. 3

Pedis e não recebeis, porque pedis mal, com o fim de satisfazerdes as vossas paixões.
7 Sede submissos a Deus. Resisti ao demônio, e ele fugirá para longe de vós. 8

Aproximai-vos de Deus, e ele se aproximará de vós.

Marcos 9:30-37

30 Tendo partido dali, atravessaram a Galileia. Não queria, porém, que ninguém o

soubesse. 31 E ensinava os seus discípulos: “O Filho do Homem será entregue nas mãos

dos homens, e o matarão; e ressuscitará três dias depois de sua morte”. 32 Mas não

entendiam essas palavras; e tinham medo de lho perguntar. 33 Em seguida, voltaram para

Cafarnaum. Quando já estava em casa, Jesus perguntou-lhes: “De que faláveis pelo

caminho?”. 34 Mas eles calaram-se, porque pelo caminho haviam discutido entre si qual

deles seria o maior. 35 Sentando-se, chamou os Doze e disse-lhes: “Se alguém quer ser o

primeiro, seja o último de todos e o servo de todos”. 36 E tomando um menino, colocou-o

no meio deles; abraçou-o e disse-lhes: 37 “Todo o que recebe um destes meninos em

meu nome, a mim é que recebe; e todo o que recebe a mim, não me recebe, mas aquele

que me enviou”.

REFLEXÃO:

‘Paz’ está no cerne do evangelho cristão. Vivemos em um mundo dividido, onde as

relações entre as pessoas, a natureza e Deus são profundamente rompidas. Em

Cristo, Deus vem para trazer 'paz', não apenas espiritualmente por meio do perdão

dos pecados, mas para restaurar todas essas relações danificadas e quebradas.

O conceito hebraico de 'Shalom', frequentemente traduzido como 'paz', reflete

relações restauradas em todas as dimensões: com Deus, consigo mesmo, vizinhos

próximos e distantes, e com a terra e suas criaturas. É uma visão integrada da 'vida

boa' que combina fé, justiça e construção da paz - conforme resumido pela esposa

idealizada de Provérbios 31. Observe como ela garante que tudo e todos possam

florescer: sua família, os pobres, a terra, a economia! Este é um exemplo adorável

de ser uma pessoa pacificadora/construtora de casas/propagadora do shalom em

termos locais muito práticos!

Com base no tema da semana passada de ‘Sabedoria’, Tiago 3:17-18 afirma: “A

sabedoria, porém, que vem de cima, é primeiramente pura, depois pacífica,

condescendente, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem

parcialidade, nem fingimento. O fruto da justiça semeia-se na paz para aqueles

que praticam a paz.”
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Jesus disse: "Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de
Deus" (Mateus 5:9). A frase "filhos de Deus" é frequentemente aplicada àqueles que
acreditam em Cristo - a igreja. Como podemos nós, como comunidade cristã, ser
pacificadores tanto global quanto localmente, particularmente em um contexto de
desigualdade e escolhas de estilo de vida insustentáveis?

Na leitura do Evangelho de hoje, em Marcos 9:36-37, Jesus nos diz que, ao acolher as
crianças, acolhemos o próprio Deus. Hoje, muitas crianças e jovens sofrem de
ansiedade climática e desespero quanto ao futuro. Como podemos acolher o Pai,
ouvindo com mais eficácia as vozes dos jovens e mudando nossas atitudes e
comportamentos em resposta?

26 de setembro

17º Domingo após Domingo da Trindade

ORANDO PELA NOSSA CASA, O PLANETA, E PELAS PESSOAS QUE NELE
HABITAM

Ester 7:1-6, 9-10; 9:20-22
1 O rei e Amã foram, pois, ao banquete de Ester. 2 No segundo dia, bebendo vinho, disse

ainda o rei a Ester: “Qual é teu pedido, rainha Ester? Será atendido. Que é que desejas?

Ainda que me peças metade do reino, te será concedido!”.

3 A rainha respondeu: “Se achei graça a teus olhos, ó rei, e se ao rei lhe parecer bem,

concede-me a vida – eis o meu pedido; salva meu povo – eis o meu desejo. 4 Fomos

votados eu e meu povo, ao extermínio, à morte, ao aniquilamento. Se tivéssemos sido

vendidos como escravos eu me calaria, mas eis que agora o opressor não poderia

compensar o prejuízo que causa ao mesmo rei”.

5 “Quem é – replicou o rei –, e onde está quem maquina tal projeto em seu coração?”

6 “O opressor, o inimigo – disse a rainha – é Amã – eis aí o

infame!” Amã ficou aterrorizado diante do rei e da rainha.

9 Har bona, um dos eunucos, disse ao rei: “A forca preparada por Amã para Mardoqueu,

cuja denúncia em favor do rei tinha sido tão salutar, acha-se levantada na casa de Amã,

altura de cinquenta côvados”. “Que o suspendam nela!” – exclamou o rei. 10 E

suspenderam Amã na forca que tinha preparado para Mardoqueu. Isso acalmou a cólera

do rei.

9:20 Mardoqueu consignou por escrito todos esses acontecimentos. Enviou cartas a

todos os judeus das províncias do rei Assuero, próximas ou longínquas, 21 para lhes

ordenar que celebrassem cada ano o dia catorze e o dia quinze do mês de Adar, 22 como

sendo dias em que tinham sido postos a salvo dos ataques de seus inimigos e mês em
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que sua angústia tinha sido trocada em alegria e sua dor em felicidade. Deviam, pois,

nesses dias, oferecer alegres banquetes, dar-se presentes e praticar generosidade com

os pobres.

Salmo 124
1 Se o Senhor não tivesse estado conosco, sim, diga-o Israel,
2 se o Senhor não tivesse estado conosco, os homens que se insurgiram contra nós
3 teriam então nos devorado vivos. Quando seu furor se desencadeou contra nós,
4 as águas nos teriam submergido. Uma torrente teria passado sobre nós.
5 Então, nos teriam recoberto as ondas intumescidas.

6 Bendito seja o Senhor, que não nos entregou como presa aos seus dentes.
7 Nossa alma escapou como um pássaro, dos laços do

caçador. Rompeu-se a armadilha, e nos achamos livres.
8 Nosso socorro está no nome do Senhor, criador do céu e da terra.

Tiago 5:13-20

13 Alguém entre vós está triste? Re ze! Está alegre? Cante. 14 Está alguém enfermo?

Chame os sacerdotes da Igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em

nome do Senhor. 15 A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. Se ele

cometeu pecados, lhe serão perdoados. 16 Confessai os vossos pecados uns aos outros, e

orai uns pelos outros para serdes curados. A oração do justo tem grande eficácia.

17 Elias era um homem pobre como nós e orou com fervor para que não chovesse sobre a

terra, e por três anos e seis meses não choveu. 18 Orou de novo, e o céu deu chuva, e a

terra deu o seu fruto.

19 Meus irmãos, se alguém fizer voltar ao bom caminho algum de vós que se afastou

para longe da verdade, 20 saiba: aquele que fizer um pecador retroceder do seu erro,

salvará sua alma da morte e fará desaparecer uma multidão de pecados.

Marcos 9:38-50

38 João disse-lhe: “Mestre, vimos alguém, que não nos segue, expulsar demônios em teu

nome, e lho proibimos”.

39 Jesus, porém, disse-lhe: “Não lho proibais, porque não há ninguém que faça um

prodígio em meu nome e em seguida possa falar mal de mim. 40 Pois quem não é

contra nós, é a nosso favor. 41 E quem vos der de beber um copo de água porque sois

de Cristo, digo-vos em verdade: não perderá a sua recompensa.

42 Mas todo o que fizer cair no pecado a um destes pequeninos que creem em mim,

melhor lhe fora que uma pedra de moinho lhe fosse posta ao pescoço e o lançassem ao

mar! 43 Se a tua mão for para ti ocasião de queda, corta-a; melhor te é entrares na vida
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aleijado do que, tendo duas mãos, ires para a geena, para o fogo inextinguível,44 [onde o

seu verme não morre e o fogo não se apaga]. where the fire never goes out. 45 Se o teu

pé for para ti ocasião de queda, corta-o fora; melhor te é entrares coxo na vida eterna do

que, tendo dois pés, seres lançado à geena do fogo inextinguível, 46 [onde o seu verme

não morre e o fogo não se apaga].

47 Se o teu olho for para ti ocasião de queda, arranca-o; melhor te é entrares com um

olho de menos no Reino de Deus do que, tendo dois olhos, seres lançado à geena do

fogo, 48 onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. 49 Porque todo homem será

salgado pelo fogo.50 O sal é uma boa coisa; mas se ele se tornar insípido, com que lhe

restituireis o sabor? Tende sal em vós e vivei em paz uns com os outros”.

REFLEXÃO:

Existe o perigo de que as respostas à injustiça climática e ao caos ambiental

envolvam apenas ativismo: campanhas e advocacy. As leituras de hoje nos

encorajam a nos voltar para Deus em oração em tempos de crise, reconhecendo

que o ativismo precisa de bases profundas em uma espiritualidade que nos

sustenta e renova.

Tiago 5:13 declara: “Alguém entre vós está triste? Re ze” A passagem continua, “A

oração do justo tem grande eficácia.” (5:16b) e dá o exemplo de Elias orando por

nenhuma chuva e então orando por chuva que levou a colheitas frutíferas

(5:17-18). Oramos pela crise climática? Oramos pela misericórdia de Deus para as

pessoas e lugares que sofrem com secas ou inundações devastadoras e

catastróficas, tempestades ou erosão? Oramos também pelos processos políticos,

pela COP26 em Glasgow em novembro de 2021, e pelo Espírito de Deus para

mudar os corações das lideranças mundiais, para dar-lhes compaixão e

encorajá-las a tomar decisões impopulares, mas necessárias?

O livro de Ester é a história de uma mulher a quem Deus usou para trazer justiça e

libertação no centro do processo político, correndo grande risco pessoal. Podemos

interceder por aqueles que estão estrategicamente posicionados para falar a

verdade ao poder, desafiar os interesses próprios e defender as vítimas do clima e

a própria natureza?

Marcos 9:42ss usa uma linguagem forte para alertar sobre o perigo de fazer

crianças e jovens tropeçarem. Uma pesquisa recente no Reino Unido afirmou que

90% dos jovens cristãos veem o clima como a questão mais premente e urgente

de hoje, e ainda 90% também dizem que suas igrejas não estão fazendo o

suficiente sobre a mudança climática. Se as igrejas demoram a orar, falar e agir

sobre a emergência climática, esta passagem sugere que Deus nos julgará

severamente por fazer com que os jovens tropecem em sua fé. Nossa resposta

deve ser em lamento e arrependimento, em oração e jejum, e falando

abertamente e agir de forma decisiva.
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3 de outubro

18º Domingo após Domingo da Trindade

UMA CASA E UMA ESPERANÇA PARA O FUTURO

Jó 1:1; 2:1-10

1:1 Havia, na terra de Hus, um homem chamado Jó. Era homem íntegro e reto, que

temia a Deus e mantinha-se afastado do mal.

2:1 Ora, um dia em que os filhos de Deus se apresentaram diante do Senhor, Satanás

apareceu também no meio deles na presença do Senhor. 2 O Senhor disse-lhe: “De onde

vens tu?”. “Andei dando volta pelo mundo – respondeu Satanás – e passeando por ele”. 3

O Senhor disse-lhe: “Notaste o meu servo Jó? Não há ninguém igual a ele na terra! É um

homem íntegro e reto, temente a Deus e se mantém longe do mal. Ele persevera sempre

em sua integridade e foi em vão que me incitaste a perdê-lo”. 4 “Pele por pele!” –

respondeu Satanás –. “O homem dá tudo o que possui para salvar a própria vida. 5 Mas

estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne. Juro que te renegará em tua face.” 6

O Senhor disse a Satanás: “Pois bem! Ele está em teu poder, poupa-lhe apenas a vida”. 7

O Satanás retirou-se da presença do Senhor e feriu Jó com uma úlcera maligna, desde a

planta dos pés até o alto da cabeça. 8 E Jó pegou um caco de telha para se coçar, e

assentou-se sobre um monte de cinzas. 9 Sua mulher disse-lhe: “Persistes ainda em tua

integridade? Amaldiçoa a Deus e morre!”. 10 “Falas – respondeu-lhe ele – como uma

insensata. Se aceitamos de Deus a felicidade, não deveríamos também aceitar a

infelicidade?” Em tudo isso, Jó não pecou por palavras.

Salmo 26
1 Fazei-me justiça, Senhor, pois tenho andado

retamente e, confiando em vós, não vacilei.
2 Sondai-me, Senhor, e provai-me; escrutai meus rins e meu coração.
3 Tenho sempre diante dos olhos vossa bondade, e

caminho na vossa verdade.

4 Entre os homens iníquos não me assento, nem me associo aos trapaceiros.
5 Detesto a companhia dos malfeitores, com os ímpios não me junto.
6 Na inocência lavo as minhas mãos, e conservo-me junto de vosso altar, Senhor,
7 para publicamente anunciar vossos louvores, e proclamar todas as vossas maravilhas.

8 Senhor, amo a habitação de vossa casa, e o tabernáculo onde reside a vossa glória.
9 Não leveis a minha alma com a dos pecadores, nem me tireis a vida com a dos sanguinários,
10 cujas mãos são criminosas, e cuja destra está cheia de subornos.
11 Eu, porém, procedo com retidão. Livrai-me e sede-me propício.
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12 Meu pé está firme no caminho reto; nas assembleias, bendirei o Senhor.

Hebreus 1:1-4; 2:5-12
1 Muitas vezes e de diversos modos outrora falou Deus aos nossos pais pelos profetas. 2

Ultimamente nos falou por seu Filho, que constituiu herdeiro universal, pelo qual criou

todas as coisas. 3 Esplendor da glória (de Deus) e imagem do seu ser, sustenta o universo

com o poder da sua palavra. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, está

sentado à direita da Majestade no mais alto dos céus, 4 tão superior aos anjos quanto

excede o deles o nome que herdou.

2:5 Não foi tampouco aos anjos que Deus submeteu o mundo vindouro, de que

falamos. 6 Alguém em certa passagem afirmou: Que é o homem para que dele te

lembres, ou o filho do homem, para que o visites?
7 Por pouco tempo o colocaste inferior aos

anjos; de glória e de honra o coroaste,
8 e sujeitaste a seus pés todas as coisas. Ora, se lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que
não lhe ficasse sujeito. Atualmente, é verdade, não vemos que tudo lhe esteja sujeito. 9 Mas
aquele que fora colocado por pouco tempo abaixo dos anjos, Jesus, nós o vemos, por sua
Paixão e morte, coroado de glória e de honra. Assim, pela graça de Deus, a sua morte
aproveita a todos os homens. 10 Aquele para quem e por quem todas as coisas existem,
desejando conduzir à glória numerosos filhos, deliberou elevar à perfeição, pelo sofrimento,
o autor da salvação deles, 11 para que santificador e santificados formem um só todo. Por
isso, (Jesus) não hesita em chamá-los seus irmãos, 12 dizendo: Anunciarei teu nome a meus
irmãos, no meio da assembleia cantarei os teus louvores

Marcos 10:2-16

2 Chegaram os fariseus e perguntaram-lhe, para o pôr à prova, se era permitido ao

homem repudiar sua mulher. 3 Ele respondeu-lhes: “Que vos ordenou Moisés?”. 4 Eles

responderam: “Moisés permitiu escrever carta de divórcio e despedir a mulher”. 5

Continuou Jesus: “Foi devido à dureza do vosso coração que ele vos deu essa Lei; 6

mas, no princípio da Criação, Deus os fez homem e mulher. 7 Por isso, deixará o

homem pai e mãe e se unirá à sua mulher; 8 e os dois não serão senão uma só carne.

Assim, já não são dois, mas uma só carne. 9 Não separe, pois, o homem o que Deus

uniu”. 10 Em casa, os discípulos fizeram-lhe perguntas sobre o mesmo assunto. 11 E ele

disse-lhes: “Quem repudia sua mulher e se casa com outra, comete adultério contra a

primeira. 12 E se a mulher repudia o marido e se casa com outro, comete adultério”.

13 Apresentaram-lhe então crian ças para que as tocasse; mas os discípulos

repreendiam os que as apresentavam. 14 Vendo-o, Jesus indignou-se e disse-lhes:

“Deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque o Reino de Deus é

daqueles que se lhes assemelham. 15 Em verdade vos digo: todo o que não receber o

Reino de Deus com a mentalidade de uma crian ça, nele não entrará”. 16 Em seguida,

ele as abraçou e as abençoou, impondo-lhes as mãos.
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REFLEXÃO:
Pela terceira semana consecutiva, o Evangelho fala do lugar dos filhos no Reino de

Deus. Em Marcos 10:14-15, Jesus abençoa as crianças e declara: ‘Deixai vir a mim

os pequeninos e não os impeçais, porque o Reino de Deus é daqueles que se lhes

assemelham. Em verdade vos digo: todo o que não receber o Reino de Deus com a

mentalidade de uma crian ça, nele não entrará.' As crianças de hoje herdarão um

mundo empobrecido e instável devido às nossas falhas em lidar com o clima e a

degradação ecológica. Muitos sofrem de profunda ansiedade e desespero. No

entanto, o reino de Deus pertence aos “que se lhes assemelham”. Como podemos

aprender com as crianças e os jovens de hoje e também nos tornar como eles na

confiança e na visão clara?

A esperança é a chave para sobreviver ao desespero. O ensino de Jesus sobre o

Reino de Deus fala de uma esperança futura garantida e certa. Mesmo que hoje

vejamos apenas vislumbres e sinais de esperança em meio a tanto sofrimento,

ainda podemos viver à luz da nossa oração ‘Venha o teu reino, seja feita a tua

vontade na terra como no céu’. Um dia, o Reino de Deus virá em toda a sua

plenitude gloriosa. Isso não significa que esperamos passivamente. Em vez disso,

nos dá a motivação para viver hoje à luz dessa verdade futura.

Hebreus 1:1-4 e 2: 5-12 falam de Jesus como Senhor de toda a criação. Ele é o

único 'por meio de quem' Deus fez o universo (cf. 1:2), e que sustenta todas as

coisas 'com o poder de sua palavra' (1:3). Ele é ‘herdeiro de todas as coisas (1:2).

Agora ‘coroado com glória e honra (2:9) por causa de sua morte salvadora e

sofrimento. Podemos ter esperança para o futuro de toda a criação, porque Cristo

que morreu agora ressuscitou e reina na glória. Ele é aquele "para quem e por

meio de quem tudo existe" (2:10).

De alguma forma misteriosa, Hebreus 2 também sugere que nós, como fiéis,

estamos juntos a Cristo em sua glória, santificados e 'coroados de glória e honra',

com todas as coisas colocadas sob nossos pés (2:7-8, citando Salmo 8). Em Gênesis

1, os humanos foram feitos à imagem de Deus e comissionados a refletir os

propósitos amorosos de Deus na liderança dentro da criação. Temos falhado

repetidamente, mas aqui, como em Romanos 8:19, que afirma 'a criação espera

ansiosamente pelos filhos de Deus serem revelados', parece que a Igreja (os 'filhos

e filhas' de Deus) é mais uma vez dada a liderança dentro da comunidade da

criação. Este é um mistério profundo e um grande privilégio e responsabilidade.
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