
Guia Virtual da Providência Divina

Tomai ânimo, 
não temais!
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Neste fim de ano: 
Tomai ânimo, não temais!

O novo que Deus quer realizar em nós é um novo baseado na 
pobreza. Ser pobre é em primeiro lugar estar nas mãos de Deus 
(Escritos Pobreza, p.32). Esse guia virtual da Providência Divina é um 
convite para que você possa ser barro nas mãos do oleiro e se 
abandonar na Divina Providência. 
Nesta cartilha você encontrará: 1) planilha orçamentária para 
realizar sua organização financeira para 2020; 2) orientação para 
viver seu retiro pessoal de dezembro rezando com a dinâmica da 
pobreza na sua vida; 3) um estudo bíblico especial para rezar nas 
quintas-feiras; 4) pregações sobre a Economia do Reino; Motivação 
de intercessão pela vivência da Pobreza no Corpo Comunitário para 
sua vigília; Além de outros conteúdos produzidos para lhe auxiliar a 
viver essa grande Graça que é um dos pilares do tripé da nossa 
Vocação.  
Usufrua deste conteúdo como um grande presente de Deus, para 
você, neste final de ano. Peçamos, desde já, a intercessão de Nossa 
Senhora e de São José. Que o Espírito Santo gere em nós um 
coração dócil e disposto a partilhar nossas vidas, dons e bens!
Deus abençoe, Shalom�

Leandro Formolo
Ecônomo Geral
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A Economia do Reino é a Divina Providência.

É a forma do Pai governar e santificar tudo o que criou. É a 

forma do Pai ordenar tudo o que existe e acontece com 

vistas ao fim último de Seus filhos: unir-se a Ele na 

felicidade do céu.

ADQUIRA O LIVRO CLICANDO AQUI!
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VIGÍLIA
ORIENTAÇÃO PARA ORAÇÃO

Como família, vamos juntos interceder pela vivência da Pobreza no 
nosso Corpo Comunitário na nossa Vigília.

 Leia o texto abaixo: 

“Em situações de dificuldades materiais mais prolongadas e após 
avaliar os procedimentos administrativos naturais, é importante que 
os membros da Comunidade façam um bom exame de consciência 
pessoal e comunitário e busquem a conversão do coração e a 
reconciliação com o Senhor e com os irmãos, para que os canais da 
Providência jorrem mais livremente”.
(Estatutos Comunidade Católica Shalom, p. 76.)

O parágrafo acima foi extraído dos nossos Estatutos e aponta um 
caminho para abrirmos os canais da Providência diante a delicada 
situação financeira que estamos enfrentando nos últimos meses na 
Comunidade. Por isso, motivamos cada irmão a aproveitar esse 
precioso tempo diante do Senhor, intercedendo:

1. Diante do Santíssimo peça que o Espírito Santo lhe auxilie a fazer 
uma autoavaliação sobre a sua vivência da Pobreza; 
2. Reze um terço pela Manifestação da Providência Divina na 
Comunidade; 
3. Renove sua oferta de vida, dons e bens, escrevendo seu louvor a 
Deus no seu caderno e recordando acerca de todo o minucioso 
cuidado do Pai na sua vida;
4. Finalize este momento rezando a oração de São José.
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Oração de São José
Ó Glorioso São José, vós que fostes escolhido para ser o 
pai adotivo de Jesus e fostes instrumento da providência 
divina na família de Nazaré, nós vos pedimos, auxiliai e 

socorrei a Comunidade Católica Shalom para que nunca nos 
faltem os meios materiais necessários para cumprirmos os 

desígnios de Deus a nosso respeito. Aumentai a nossa fé e a 
nossa generosidade para que, por meio da nossa fidelidade á 

Comunhão de Bens, possamos cumprir a nossa missão de 
anunciar com ousadia a Jesus Cristo Nosso Senhor. Amém.
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RETIRO PESSOAL
ORIENTAÇÃO PARA ORAÇÃO

“O novo que Deus realmente quer realizar em nós é um novo 
baseado na pobreza. Ser pobre é em primeiro lugar estar nas mãos 
de Deus. ” (Escrito Pobreza 06 e 07).

1º momento: Leitura
Comece este dia com louvor a Deus; recordando as maravilhas do 
Senhor em sua vida. Tome o salmo 130. Leia-o várias vezes, 
coloque-se como criança nos braços de Deus e suplique a confiança 
inabalável naquele que te criou.
“A alma em paz abandona-se a Deus sem inquietação ou ambição. 
Esta confiança filial é pedida a todo povo de Deus”. 

2º momento: Contemplação
O conselho evangélico da pobreza nos conduz a confiança filial em 
Deus. Estar abandonado nas mãos de Deus é deixar-se cuidar por Ele 
conforme a necessidade que temos de Sua educação.
Quando nos sabemos ser filhos amados do Pai e nos confiamos sem 
reservas a Ele, ter abundância ou sofrer necessidades, jamais será 
motivo de orgulho ou angústia, mas sempre motivo de louvor e 
confiança em Deus.

3º momento: Clamor ao Espírito
Clame ao Espírito que lhe revele o que hoje em sua vida gera 
desconfiança na Providência Divina. Anote o que você for 
percebendo e, colocando-se diante do Pai, converse longamente 
com Ele sobre seus medos e inseguranças. Após este momento leia 
Filipenses 4,12-13 e juntamente com as palavras de São Paulo faça 
uma oração a Deus renovando sua confiança.
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RETIRO PESSOAL
ORIENTAÇÃO PARA ORAÇÃO

4º momento: Leitura
Através da Providência de Deus, cremos que também chegarão à 
Comunidade recursos que suprirão as necessidades que extrapolam 
as condições da Obra, principalmente nos momentos de dificuldades 
e provações financeiras que esta Comunidade, porventura, 
atravesse. Nestes momentos, é de suma importância sabermos que 
o Senhor dá a abundância e a penúria (cf. Fil 4,12-13), conforme a 
necessidade que temos de Sua educação. O importante é, em todas 
as circunstâncias, mantermos a alegria e o louvor.
O louvor é arma para as incertezas, fraquezas e dúvidas, pois retira o 
olhar do homem de si mesmo, daquilo que Ele pode fazer e o lança 
em Deus, naquilo que Deus pode fazer. Faça um momento de louvor, 
bendizendo e dando graças pelas realidades da sua vida, crendo que 
a Providência Divina se manifesta em todas as circunstâncias.
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2020
BEM PLANEJADO!

A organização financeira é fundamental para uma boa 
gestão dos bens. Com ela conseguimos colocar como 

primazia nossa partilha da Comunhão de Bens e 
administrar os outros 85% que Deus nos dá. 

Por isso, preparamos para você uma planilha de 
Planejamento Financeiro. Comece 2020 de maneira 

ordenada! 

CLIQUE AQUI E BAIXE A PLANILHA
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O embate 
da nossa fraqueza
O local da batalha é bem concreto: nossa carne.

Estão listados abaixo alguns dos embates vividos pelo homem com 
relação a suas fraquezas e às tentações que entram em ação. 
Situações que nos enganam e iludem para que não nos pareça pecado 
consentir com nossa própria fraqueza no que diz respeito à doação 
irrevogável de nossas vidas, à disponibilização dos nossos bens e à 
partilha de tudo o que temos como um sinal de nossa entrega.

Vale destacar que o tentador dedica-se a nos inspirar temores, 
dúvidas, confusões e dilemas com respeito aos bens e acaba por nos 
levar a ferir além dos nossos Estatutos, pelo menos o 1º, o 7º, o 9º e 
10º mandamentos. 

Todo conteúdo abaixo foi extraído do capítulo II do livro “O 
segredo da divina providência”, escrito pela nossa cofundadora, 
Emmir Nogueira e pelo Ecônomo Geral, Leandro Formolo. 

Leia cada título e reze com aqueles que lhe despertarem atenção. 
Coloque-se diante do Santíssimo e conte com a intercessão da 
Virgem Maria no combate a cada uma das realidades descritas abaixo. 



1. “Estou endividado”

 

“A santa pobreza não consiste em nada possuir, mas em fazer um 
uso racional do dinheiro para si e generoso para os outros.” 

Não fazer ou não cumprir o orçamento familiar ou pessoal pode ser 
considerado tratar com leviandade algo sério como a destinação 
universal dos bens e sua ordenação para o Sumo Bem. É possível que 
cause surpresa a alguns a constatação de que o uso do dinheiro pode 
contribuir para nossa condenação ou para nossa salvação.

2. “O cartão de crédito me iludiu”

“O apetite desordenado pelo dinheiro [e pelo consumo] não deixa 
de produzir seus efeitos perversos.”

É de se pensar quantos de nós deixamos de fazer a comunhão de 
nossos bens porque precisamos pagar ao banco o cartão ou porque o 
crédito consignado levou boa parte do nosso orçamento. A quem 
estamos servindo?
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1. Pare um momento do seu tempo e... PLANEJE seus gastos.
2. Reveja seus gastos mensais na ponta do lápis. Pegue um papel e 
anote todas as suas despesas pessoais. Veja por onde pode começar 
a diminuir custos.
3. Achou complicado? Você não precisa fazer sozinho. Peça ajuda 
do seu formador ou entre em contato com o Economato e iremos 
te ajudar.
4. Não se paralise! Pior do que estar endividado é ficar paralisado.

O embate da nossa fraqueza



3. “Vou usar o dinheiro, depois partilho”

“Assim como os primogênitos do homem e dos animais pertencem a 
Deus, as primícias dos produtos do solo [do trabalho] também são 
consagradas a ele.”  Ex, 13, 11.

O homem bíblico entendia muito bem o significado de ‘primícias’. Em 
nossa fraqueza, se não dermos para Deus e os necessitados os 
primeiros - e melhores - frutos do nosso trabalho, acabaremos por 
gastá-los com outras coisas.
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1. Confira sua bolsa ou carteira e conte quantos cartões de crédito 
você tem. Se tiver mais de um responda essa pergunta: por qual 
motivo você tem outros? 
2. Ter mais de um cartão não ajuda a “dividir gastos”, ao contrário 
dificulta seu planejamento financeiro. Some tudo e visualize todos 
os seus gastos. Pague seus boletos de cartão e escolha apenas um 
para ficar. Parece difícil? No início sim, mas você verá como será 
saudável. 
3. Essa é importante: não é porque o produto está em promoção que 
você deve comprar, ok?
4. Planeje suas compras, guarde dinheiro e priorize compras à vista.

1. Recebeu dinheiro? Nunca esqueça de todas as vezes louvar a 
Deus. Agradeça pela Providência Divina na sua vida sempre.
2. É hora de confiar e se abandonar. Viu que recebeu pelo 
aplicativo? Faça sua Comunhão de Bens via transferência bancária 
no App do seu banco. Foi ao banco e viu que caiu o salário? Transfira 
para a conta da Comunhão de Bens ou saque o valor para colocar 
no envelope. Recebeu o dinheiro na mão? Retire o valor da sua 
partilha e guarde em algum lugar que fique vendo o tempo todo 
[para não gastar com outras coisas] e coloque na urna assim que for 
para o Centro de Evangelização.
3. É importante: não se iluda! É preciso ter primazia para ter 
fidelidade.

O embate da nossa fraqueza



4. “O que vão fazer com meu dinheiro?”

“Usando aqueles bens, o homem que possui legitimamente as coisas 
materiais não as deve ter só como próprias dele, mas também como 
comuns, no sentido de que elas possam ser úteis não somente a ele, 
mas também aos outros.”

O principal quanto ao aspecto do que vão fazer com o “meu” 
dinheiro é o fato de que, uma vez que se faz Comunhão de Bens, 
faz-se partilha semelhante a Atos 2, 42-47 e 4,32-37, colocando aos 
pés dos responsáveis nossa partilha para o sustento da 
evangelização e socorro das necessidades. A partir desse momento, 
o dinheiro deixa de ser “meu”. Deixo de ter poder sobre a sua 
administração. Confio às autoridades a responsabilidade imensa de 
administrá-lo diante de Deus e dos homens.

5. “Como assim, ‘devolver’?!?”

“A criatura sem o criador se esvai, muito menos pode atingir seu fim 
último sem a ajuda da graça.”

É Deus quem nos devolve, para o nosso sustento, 90 ou 85% de 
nossa renda. Simplesmente porque tudo é Dele. Tudo vem Dele e 
por Ele é mantido, a começar por nossas vidas. Deus é a causa 
primeira, sempre. Ele é a origem de todo Bem e de toda Graça.
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1. Sua partilha chega ao Economato e lá serão administrados todos 
os recursos financeiros em vista da evangelização e no auxílios aos 
pobres. Simples, né?
2. Mas, você sabia que o Economato está disposição para receber os 
irmãos da Comunidade a qualquer momento? Caso queira você 
pode conhecer e tirar todas as suas dúvidas no Economato Local.
3. Não se esqueça que o mais importante é a oferta gratuita e a 
partilha dada com amor.
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6. “Estamos em crise!

“O que ganho mal dá pra minha família!” “Sabemos que a Providência 
Divina cuidará de nós sempre. Sabemos, igualmente, que ela cuidará 
de nossos irmãos através de nós.”

Quanto maior a crise planetária, mais forte deve ser nosso 
testemunho de fé, de esperança, de caridade, de justiça e de 
generosidade. Por uma razão muito simples: quanto maior a crise, 
maior o número de pessoas necessitadas, maior o número de 
sofredores, maior e mais intensa é sua necessidade de nós.
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1. Leve para sua formação e com muita sinceridade peça ajuda para 
acolher  com amor este aspecto.
2. Faça o exercício de reconhecer que tudo que você tem foi dado 
por Deus. Pegue seu caderno de oração e anote quais são suas 
virtudes, suas habilidades e seus conhecimentos. Depois, agradeça a 
Ele todos estes dons e pense numa forma de devolver ao Senhor. 
[dica: ajude os irmãos, os pobres, no ministério, etc]
3. Viver a sua partilha dos bens materiais ficará mais fácil quando 
vivida em todos os aspectos.

A
rr

eg
ac

e
as

 m
an

ga
s:

1. Quanto maior forem os seus desafios financeiros, mais provada 
será sua fé. Que tal fazer uma novena de São José? Mas, lembre de 
não colocar apenas suas necessidades pessoais, interceda também 
pelo outro.
2. Se você tem dificuldade de viver o abandono e confiança em 
Deus, leve para sua oração pessoal e pergunte a Deus como você 
pode começar o exercício de confiança Nele. [algumas ideias: Que 
tal passar um dia sem lamentar-se de si e ouvir mais o outro? Ou 
revisar os bens materiais e desapegar-se de algumas coisas?]

O embate da nossa fraqueza



7. “Já tenho que gastar com tantas coisas da comunidade!”

“A Comunhão de Bens não é uma questão financeira, mas interior, 
evangélica, salvífica e santificante.”

Despesas com vista à própria formação e crescimento espiritual são 
destinadas ao pagamento de alimentação e hospedagem às casas de 
retiro ou auditórios e ginásios que nos abrigam. Não são destinadas 
aos necessitados material e espiritualmente. A eles é destinada 
nossa partilha de bens e vida, nossa Comunhão de Bens. É 
importante não confundir as coisas.

8. “Vou precisar baixar meu padrão de vida!”

“É claro que tem que baixar o padrão de vida da sua família! Em, pelo 
menos 10%, se for da Obra e em 15% se for da Comunidade.”

Em sua família, porém, se viverá como autêntica família cristã e nela 
reinará a Paz dos que vivem sua fé e são educados para não cair na 
idolatria ao dinheiro, nem no consumismo, nem no desperdício e nem 
na retenção do supérfluo.
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1. Abra a planilha de Planejamento Financeiro (disponível na pág. 9 
da cartilha) e comece a organizar suas despesas da Comunidade, 
que são em vista da nossa formação humana e espiritual. Você 
pode, por exemplo, a cada mês separar um valor para estes gastos, 
assim não ficará pesado quando tiver retiros e materiais.
2. Ah, mas a Comunhão de Bens é antes de tudo isso, ok? Afinal, é 
nossa primazia e meio para a santidade.
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9. “Não trabalho, não tenho renda!”

“A comunhão de nossos bens não é motivada pelo cálculo, mas 
pelo amor, que supõe sacrifício.”

Os maiores beneficiados com nossa Comunhão de Bens somos nós 
mesmos. Pouco importa se trabalhamos ou não, se temos renda ou 
não, se recebemos salário ou não. Deveríamos fazer questão de 
partilhar. Se não for por amor a Deus e ao irmão, pelo menos por 
amor à nossa salvação, chamados que somos a ordenar a menor das 
moedinhas para o Sumo Bem, para o Reino, como a viúva no Templo.
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s: 1. Quantos sacrifícios a gente faz para comprar bens que desejamos, 

ou para realizar sonhos, ou investir na nossa vida profissional, ou nos 
estudos dos nossos filhos? Para viver a vocação também é necessário 
sacrifícios. Eduque e forme a sua família a confiar inteiramente na 
Providência Divina, porque tudo vem Dele e é para Ele.

A
rr

eg
ac

e
as

 m
an

ga
s:

1. A Providência Divina alcança a todos! As pessoas que não tem 
remuneração, de alguma forma recebem algo para manutenção ou 
desenvolvimento de suas atividades. Nesses casos não é o valor, 
mas o desejo de partilhar que importa.
2. Coloque-se diante de Deus e pense como você pode partilhar se 
em um dia de penitência pode deixar de fazer um lanche e partilhar 
esses valores ou outras ações que Deus inspirar. 
3. Partilhar nos ensina a dividir, tirar nosso olhar de nós mesmos e 
enxergar as necessidades do outro. Todos nós precisamos viver essa 
experiência da partilha e crescer no doar-se, portanto não podemos 
nos eximir ou pedir liberação desta graça.
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10. “Isso é da competência do estado”

“O amor da Igreja pelos pobres... Faz parte de sua tradição 
constante.”

O Papa Francisco afirma veementemente que a Igreja não abrirá mão 
do privilégio de servir os pobres em favor da competência do Estado. 
Por melhor que sejam as políticas públicas do Estado, ele não 
substitui o serviço de amor e misericórdia próprios dos discípulos de 
Jesus Cristo.

11. “Já contribuo com associações caritativas”

A ajuda a associações beneficentes é uma atitude louvável de nossa 
parte, mas não substitui o sinal da nossa Comunhão de Bens. É um “ir 
além” na esfera da Caridade.
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s: 1. Feche os olhos e faça memória de todos os lugares que você 

passa no seu dia a dia e tente lembrar de pessoas em situação de rua 
que encontramos. 
2. Agora, reze e peça a Deus a graça de amar aos pobres e se 
responsabilizar por eles.
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1. Como vocação Shalom o Senhor nos deu um caminho, uma via 
própria para a vivência do evangelho. Como Shalom somos 
chamados a viver a pobreza pela via da Comunhão de Bens. 
2. Somos uma comunidade que tem seu estatuto aprovado pela 
igreja, a forma de partilha, nossa comunhão de bens, é também 
aprovada pela igreja e estamos assim vivendo o chamado do Senhor 
de sermos suporte para sua Igreja.

O embate da nossa fraqueza



12. “Vou partilhar. Deus há de me dar o que estou precisando”

“Dai e dar-se-vos-á.” 

Deus é absolutamente livre para nos retribuir da forma que desejar, 
quando desejar e se for para nosso bem e para nossa santificação. 
Em poucas palavras, o cristão é chamado a abandonar-se nas mãos 
do Deus de Misericórdia que lhe concederá sempre o que é melhor 
pra ele.

13. “E de mim, quem cuida?”

Como seria bom se o Senhor nos libertasse da hiperpreocupação 
como nós próprios, da autorreferencialidade, da confiança 
exagerada em nós mesmos, da centralização em nossos problemas! 
Poderíamos, então, nos dedicar a cuidar de quem precisa, pois, de 
nós, quem cuida é Deus por meio de um filho Seu que se preocupa 
conosco.
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1. Não deixe que sua relação com Deus vire um comércio. Deus faz 
cair a chuva sobre os justos e sobre os injustos (Mt 5,45), a partilha 
dos bens é ato de amor de quem reconhece que tudo vem de Deus.
2. Não viva sobre a “teologia da prosperidade”. Esse não deve ser um 
motivo para nossa partilha. Precisamos crer que Deus sempre nos 
dará o melhor. Não sou eu quem escolhe o que é melhor para mim 
é Deus quem sabe o que é melhor para mim, nisto consiste o 
abandono.
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1. Escreva a passagem de Mt 6,25-43 em um lugar visível para que 
você leia diariamente, pois constantes leituras da Palavra nos 
ajudam a crescer em confiança Nela.
2. Determine-se a partilha dos 5%, será um bom exercício para voltar 
o olhar para os mais necessitados.
3. Pegue sua agenda e reserve um dia de retiro pessoal para rezar e 
ouvir de Deus sobre o tema abandono em Deus e preocupações 
exageradas.

O embate da nossa fraqueza



“Onde há fumaça,
há fogo!”
Todo guerreiro que se preza aprende a 
detectar “sinais de batalha”. É importante 
saber detectar em nós os sinais de batalha 
espiritual travada na nossa carne. 
Conhecendo os sinais, podemos salvar nossa 
vida e as dos nossos irmãos. Resistir a esses 
“sinais de batalha” entre a carne e o 
espírito, entre o espírito deste mundo e o 
Espírito de Deus nos fará “correr como 
centelhas” rumo à santidade.
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ESTUDO BÍBLICO ESPECIAL
ORIENTAÇÃO PARA AS QUARTAS-FEIRAS
[por Josefa Alvez e Leandro Formolo]

“Ao emitir sua Promessa, o membro da Comunidade de Aliança 
considere que sua vida e, portanto, também todos os seus dons e 

bens estão consagrados ao Senhor e à construção do Seu Reino. Por 
isso, deve sempre administrá-los buscando em tudo a vontade de 

Deus e, de acordo com ela, deles dispondo para o bem da sua 
salvação e da de muitos outros (cf. I Tm 6, 17-19). Através da 
partilha de bens, comprometa-se o membro da Aliança com a 
evangelização e o socorro aos necessitados”. (Estatutos da 

Comunidade Católica Shalom, p. 138).

Vamos juntos viver a experiência de atendermos a esse chamado de 
Deus em nossas vidas? Para mergulhar ainda mais nesse nosso 
chamado a partilha e a pobreza, preparamos um pequeno estudo 
bíblico para que você possa fazê-lo nas quintas-feiras.
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“A criação é o fundamento de "todos os desígnios salvíficos de Deus, 
o começo da história da salvação, que culmina em Cristo. 
Inversamente, o mistério de Cristo é a luz decisiva sobre o mistério 
da criação; ele revela o fim em vista do qual, "no princípio, Deus 
criou o céu e a terra" (Gn 1,1): desde o início, Deus tinha em vista a 
glória da nova criação em Cristo”.  

Inicie a sua Lectio numa postura interior de louvor a Deus. Leia com 
muita atenção Gn 1,1-27 buscando compreender os detalhes da 
bondade e da ação criadora de Deus. 

Na narrativa da criação encontramos os “fundamentos da vida 
humana e cristã, pois explicita a resposta da fé cristã à pergunta 
elementar feita pelos homens de todas as épocas: "De onde 
viemos?" "Para aonde vamos?" "Qual é a nossa origem?" "Qual é o 
nosso fim?" "De onde vem e para aonde vai tudo o que existe?" As 
duas questões, a da origem e a do fim, são inseparáveis. São decisivas 
para o sentido e a orientação de nossa vida e de nosso agir”. 
Releia a passagem de Gn 1,1-27 abrindo-se à escuta da voz do Senhor. 
O que Ele lhe fala através desse texto? 
Tudo o que Deus criou é bom, “o termo hebraico aqui subjacente – 
comumente traduzido por bom – é בֹוט (tôb), indica não somente 
algo bom, mas também belo, nobre”. Deus sempre será o princípio e 
o fim da criação e somente nele todas as coisas encontrarão o seu 
sentido. Assim podemos compreender que toda a criação está 
sempre sob o olhar misericordioso de Deus. 
Diante do Senhor reze, contemplando a ação criadora, bondosa e 
misericordiosa de Deus na sua vida. Deixe-se conduzir pelo Espírito 
Santo. 
No final da sua Lectio, escreva o que o Senhor lhe falou e o que a 
Palavra dele gerou no teu coração. De que forma você deseja 
corresponder à Palavra de Deus para assumi-la na sua vida?

1ª DIA - Estudo Bíblico da Pobreza 
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2ª DIA - Estudo Bíblico da Pobreza 

Cremos que Deus criou o mundo segundo sua sabedoria. O mundo 
não é o produto de uma necessidade qualquer, de um destino cego 
ou do acaso. Cremos que o mundo procede da vontade livre de 
Deus, que quis fazer as criaturas participarem de seu ser, de sua 
sabedoria e de sua bondade: "Pois tu criaste todas as coisas; por tua 
vontade é que elas existiam e foram criadas”. (Ap 4,11). "Quão 
numerosas são as tuas obras, Senhor, e todas fizeste com sabedoria!" 
(Sl 104,24). "O Senhor é bom para todos, compassivo com todas as 
suas obras" (Sl 145). 

Após clamar ao Espírito Santo um coração dócil para acolher o dom 
da Palavra de Deus, leia Gn 1,28 – 2,3. Leia quantas vezes for 
necessário para compreender os detalhes do texto.
Tocamos aqui no mistério que envolve a relação entre Deus, o 
homem e a criação. Um Deus que cria tudo com amor, tudo para o 
homem, dando a ele não somente a dignidade da identidade, mas 
também a autoridade de ser imagem e semelhança confiando-lhe 
toda a criação visível.  O descanso de Deus expressa que a criação 
tem seu início e seu fim Nele, e que Deus educa o homem nesta 
verdade. Portanto, a relação do homem com a criação, seus bens e 
dons precisa ter sempre seu princípio e fim em Deus. Todos os bens, 
que verdadeiramente são dons vieram de Deus, por isso a relação do 
homem com os bens deve ser de gratidão e louvor ao Criador.
O “descanso de Deus” tornou-se, para o seu povo, o espaço da 
relação com o Criador, ou seja, é proteção ao homem da tentação 
de toda idolatria porque direciona para Deus as suas ações e os 
frutos do seu trabalho. Assim, entrar no “descanso” de Deus, é 
encontrar a paz.
Releia o texto de Gn 1,28 – 2,3 e anote tudo o que o Senhor lhe 
falar. Abra-se à ação do Espírito para que Ele o conduza a uma 
relação mais íntima e madura com o Senhor.
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3ª DIA - Estudo Bíblico da Pobreza 

Hoje rezaremos com Gn 2, 4b-6. Procure ler com atenção, várias 
vezes, permitindo que a Palavra penetre a sua alma e ilumine cada 
área do seu ser.

A criação inteira é fruto da bondade de Deus e é por Ele querida 
“como um dom dirigido ao homem, como herança que lhe é 
destinada e confiada”. E por reconhecer o seu valor intrínseco, a 
Igreja defende a bondade da criação em todas as suas dimensões, 
tanto espirituais como materiais.
Tudo depende de Deus e cada ato da criação é um ato livre de amor. 
“O verbo hebraico ארב (b�r�'), comumente traduzido por “criar”, 
“possui três características que lhe atribuem um forte sentido 
teológico: 1- só Deus é o sujeito de tal verbo; 2- o resultado desta 
ação é algo novo e extraordinário; 3- Deus age, neste verbo, sem 
nenhuma mediação”. 
Releia o texto de Gn 2, 4b-6 e deixe-se visitar pelo Espírito Santo 
neste diálogo amoroso com o Senhor, princípio e fim da sua vida.
Deus é infinitamente maior que todas as suas obras: "Sua majestade 
é mais alta do que os céus" (Sl 8,2), "é incalculável a sua grandeza" 
(S1 145,3). Mas, por ser o Criador soberano e livre, causa primeira de 
tudo o que existe, Ele está presente no mais íntimo das suas 
criaturas: "Nele vivemos, nos movemos e existimos" (At 17,28). 
Segundo as palavras de Santo Agostinho, ele é "superior summo meo 
et interior intimo meo - maior do que o que há de maior em mim e 
mais íntimo do que o que há de mais íntimo em mim". 
 O poder criador de Deus não está condicionado a nada, ultrapassa 
tempos e circunstâncias; nada, ninguém ou coisa alguma pode se 
opor à livre ação da Divina Providência que, sem negar a liberdade 
humana, age humilde a apaixonadamente, seduzindo-o, atraindo-o e 
demonstrando a profundidade e infinitude do seu amor.
O que Palavra de Deus suscita em seu coração? Abra-se num diálogo 
amoroso com Aquele que lhe criou por amor. Escreva o fruto deste 
diálogo e os propósitos que Ele lhe inspirar.
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4ª DIA - Estudo Bíblico da Pobreza 

Faremos hoje a nossa Lectio com Gn 2,7. Leia e releia este versículo, 
que contém em si uma riqueza insondável. Leia várias vezes, sem 
pressa, deixando-se penetrar pela Palavra, buscando compreendê-la.

Neste trecho contemplamos o amor “louco” de Deus pelo homem. 
O Deus eterno dá de si mesmo à sua criatura! Ao soprar sobre o 
homem o sopro de vida, Deus infunde do homem o seu espírito, algo 
que é Seu, Ele compartilha da sua vida com a sua criatura! 

Este ato criador, que tem seu início no poético e artístico “modelar” 
do homem com a argila do solo, encontra seu ápice quando insufla 
um hálito de vida neste mesmo homem. Nesse momento os seus 
olhares se cruzam: o homem vê a face de Deus e Deus vê o homem 
contemplando a Sua Face. Aqui o homem é atraído e se apaixona 
pelo olhar apaixonado de Deus, de forma que a vida humana será 
sempre um buscar ver novamente a Face de Deus. “Minha alma tem 
sede de Deus, do Deus vivo: quando voltarei a ver a face de Deus ?”.  
Releia Gn 2,7, buscando contemplar o olhar de Deus sobre você; 
permita que o amor do Deus da vida remodele o seu coração.
A lógica da Economia do Reino sempre parte de um Deus apaixonado, 
cujo amor é eterno, e que apaixonadamente quer curar o olhar do 
homem que, ofuscado pelo brilho fugaz dons bens que passam, 
torna-se cego a luz imortal dos bens que não passam.
Deixe que o olhar apaixonado do Senhor cure a cegueira do medo e 
da desconfiança que há no teu coração e que ofusca o teu olhar. 
Com humildade e confiança, responda ao Senhor que te fala, como 
o cego Bartimeu: “Rabbuni! Que eu possa ver novamente”. 
Escreva o fruto desta oração e os propósitos que o Senhor lhe 
inspirar.
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5ª DIA - Estudo Bíblico da Pobreza 

Iniciemos hoje a nossa Lectio Divina invocando a ação do Espírito Santo 
e dispondo o nosso coração à sua graça. Leia por diversas vezes,          
Gn 2,20-22. Procure inserir-se em cada palavra, vendo além da letra, 
vendo com um olhar iluminado pela ação do Espírito Santo.
Deus cria a mulher (Eva) a partir da oferta do primeiro homem (Adão): 
“Então Deus fez cair um torpor sobre o homem e ele dormiu. Tomou 
uma de suas costelas e fez crescer carne em seu lugar” ( Gen 2,21). 
Também em Gn 15,1-21 Deus estabelece uma aliança: dá um torpor a 
Abraão e consuma o sacrifício da oferta que Abraão ofereceu. Em Gn 
2, 20-22 Ele realiza é uma aliança com o homem e, como toda aliança 
exige um sacrifício, uma oferta vital, Deus mesmo oferece e acolhe a 
oferta de Adão. Mas como compreender a participação humana e sua 
liberdade nessa aliança, quando o texto afirma que “Deus tomou uma 
de suas costelas?”.
Até o pecado original a relação entre o homem e Deus era marcada 
pela perfeita confiança no amor. O homem não duvidava do amor e da 
bondade de Deus. Quando o homem deu nome a todos os animais e 
não encontrou uma auxiliar correspondente (cf. Gn 2,20), 
entristeceu-se, e na sua solidão voltou-se para Deus com confiança. 
Esta relação de intimidade e doação total de si era o terreno favorável 
onde Deus tinha livre acesso para agir. O homem apresenta a Deus o 
que lhe falta e se coloca inteiramente nas mãos.
O desafio da partilha dos bens está sempre associado, está enraizado, 
na desconfiança da bondade de Deus. Tão significativa foi esta oferta 
para o próprio homem que a ausência desta costela será o lugar onde 
a lança adentrará e transpassará o coração do Filho do Homem, 
jorrando assim sangue e água do Filho de Deus sobre todos os homens. 
A ausência que nasce nas nossas vidas a partir da oferta dos bens 
materiais é, sem dúvida, um espaço sagrado que surge, a partir da nossa 
liberdade, para que Deus possa ali habitar.
Leia mais uma vez Gn 2,20-22 e entre em Diálogo com o Senhor. Em 
você Deus encontra liberdade para agir a partir da sua confiança no Seu 
amor e na Sua bondade? Converse com Ele sobre isso e deixe que a Sua 
voz encontre espaço em seu coração.
Anote tudo o que o Senhor lhe disser e, com confiança, decida-se em 
fazer tudo o que Ele mandar.
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6ª DIA - Estudo Bíblico da Pobreza 

Tome a palavra de Deus em Gênesis 3,21. Leia várias vezes este versículo, 
ore em línguas pedindo ao Espírito Santo que a palavra ilumine sua 
inteligência e penetre seu coração.
Iahweh Deus fez para o homem e sua mulher túnicas de pele, e os vestiu;
Após a queda, ao ver que o homem e a mulher estavam nus, cobertos 
apenas por folhas de figueira, Deus fez para eles vestes de pele de 
animais, de couro.
Ora, a oferta de algumas folhas de figueira¹ não compromete a vida da 
árvore. Segue o mesmo princípio equivocado da oferta superficial de 
Caim². A oferta cristã autêntica exige sempre a oferta de vida, é sempre 
sacrificial. Eis porque o homem não podia ficar vestido com a fragilidade 
e efemeridade das folhas de figueira. Era necessária a solidez, 
durabilidade e proteção de vida ofertada.
Foi necessário o sacrifício de animais para que Deus, com sua pele, 
cobrisse a nudez de Adão e Eva. Foi o primeiro sacrifício da criação, feito 
por amor, para esconder a nudez do primeiro homem e da primeira 
mulher. 
Séculos depois, essa mesma pele aparecerá como túnica sem costura da 
qual Jesus é despojado aos pés da cruz. É devolvida ao homem como Ele 
a recebeu. Agora, porém, está alvejada no sangue do Cordeiro. A túnica 
que foi recebida por Jesus como oferta, cobriu a nudez da humanidade 
até que Ele assumisse essa nudez e cobrisse o homem nu com seu 
sacrifício na cruz.
A túnica de Jesus não foi rasgada nem modificada. Banhando-a com seu 
sangue, transformou essa pobre oferta de alguém que o amava em 
vestes nupciais que dariam ao homem acesso às Bodas do Cordeiro.

Coloque-se diante de Deus e perceba o cuidado do Pai, em tecer para 
Eles túnicas e cobri-los, logo após a queda.
Peça a Deus a graça de em resposta a este cuidado Divino, entrar na 
dinâmica da oferta sacrificial saindo da perspectiva da oferta superficial. 
Ore longamente sobre tudo isto, clamando sempre a Deus de não parar 
nas dores e dificuldades, mas sempre ir além por amor ao Pai que cuida 
de todas as coisas.
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Conhecendo mais a 
   Economia do Reino
Quanto mais conhecemos, mais íntimos somos, não é 
mesmo? Que tal aprofundar mais sobre o que é a 
Economia do Reino? Reunimos algumas pregações para 
você aprender mais sobre a vivência da Pobreza e a 
graça de vivermos da Providência Divina:

1 O que é Economia do Reino? (Fórum/2016)

2 A Ação da Divina Providência (Retiro de liderança/2017)

3 Servo ou filho (Fórum/2016)

4 Comunhão de Bens (Vocacional)
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https://youtu.be/feSo3sLh3eM
https://youtu.be/1Pb53aY8vQY
https://youtu.be/Odfc5q2u490
https://www.youtube.com/watch?v=6YMaWU_5r1k


Baixe aqui a novena de São José
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https://drive.google.com/open?id=1CGilfmeiDXvRGoQj7Y3jGr15M4Y0K8uE


Faça sua Comunhão de Bens de 
maneira prática e de onde estiver�

Aplicativo Shalom

Transferência Bancária

10%
Caixa
Ag 668 op: 003
Conta 2046-7
Banco do Brasil
Ag 1292-0
Conta 20.400-5
Bradesco
Ag 0769
Conta 4880-1
Itaú
Ag 8789
Conta 24.864-1

5%
Caixa
Ag 619 op: 003
Conta 799-4
Banco do Brasil
Ag 1369-2
Conta 8496-4
Bradesco
Ag 0769
Conta 18.884-0
Itaú
Ag 8789
Conta 30.720-7

Para Android Para IOs

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.immifs.give.shalom.alpha
https://itunes.apple.com/br/app/appshalom/id1368823988?l=en&mt=8

