
 
Círculos Bíblicos da Paróquia de Santo Afonso 
SEMANA BÍBLICA   -   de 18/09/ à 25/09/2011 

Tema: “Travessia passo a passo, o caminho se faz” 
Lema: “Aproximai- vos do Senhor” (Ex 16,9) 
 

 

1ª Etapa – As Águas de Mara: A água era amarga, eles começaram a murmurar. Moisés clamou 
ao Senhor e Ele indicou-lhe um madeiro que Moisés jogou na água e esta se tornou doce. (Ex 15, 
23-25) As águas da provação ensinam a seguir os mandamentos e os círculos bíblicos ensinam a 
não murmurar, a todos nós. Deus é tão fiel que fez o povo encontrar, logo a diante, 12 fontes 
d’água e 70 palmeiras, um verdadeiro Oasis (12 fontes: significa as 12 tribos de Israel e 70 
palmeiras: os 70 anciãos que acompanhavam Moisés). Nós também devemos ser fiéis. 
 
2ª Etapa – As Cordonizes e o Maná: Eles tornaram a murmurar pedindo carne e pão, Moises 
tornou a clamar ao Senhor, foi nessa hora que Moises mandou a assembléia toda a Israel:  
“Apresentai-vos, (que é o mesmo que o Lema: “Aproximai-vos”) diante do Senhor porque Ele 
ouviu vossas murmurações. E o Senhor disse a Moises: - “Está tarde, antes que escureça 
comerás carne e amanhã de manhã vos fartareis de pão, e sabereis que sou o Senhor vosso 
Deus” (Ex 2-3; 9-12). Porém eles tinham que cumprir o que o Senhor disse: Só colher o que 
precisava para cada família, se colhessem a mais, criava vermes e com mau cheiro. No 6º dia 
tinham que colher a provisão para o sábado, e não criava verme, nem mau cheiro, sendo que a 
carne tinha que cozer (cozinhar) o que precisava cozer, e assar o que precisava assar. (Ex 16, 
19.23-24). A fome que gera saudades da escravidão ensina a partilhar. A falta de arrependimento 
leva a fazer o mesmo pecado isto é, murmurar contra Deus. O Maná prefigura o Pão do Céu (Jo 
6) e Paulo nos fala da comida espiritual como prefiguração da refeição eucarística (1ª Cor 10, 1-4) 
 
3ª Etapa – O Rochedo do Horeb: Partiram novamente e chegaram a um lugar onde não havia 
água, tornaram a murmurar, Moises desolado disse ao Senhor: “Que farei a este povo? Mais um 
pouco e irão apedrejar-me?” O Senhor mandou Moises junto com os anciões ferir o rochedo do 
monte Horeb com a vara (de Aarão) com que feriu o Nilo, que Ele estará presente. A água jorrará 
dele; assim o povo poderá beber. (Ex 17, 1-6). O lugar tomou o nome de Massa e Meriba, porque 
os israelitas brigaram com Moises e colocaram Deus a prova. (Massa=prova e Meriba=briga). O  
Rochedo de Horeb em 1ª Cor 10,1-13, São Paulo nos afirma que Cristo Jesus é a rocha que os 
acompanhava e da qual brotou água para saciar a sede. Ele diz que os Israelitas no deserto 
foram batizados na travessia do Mar Vermelho e se alimentaram do maná e beberam da rocha. 
Como Santo Ambrósio nos diz, esse fato nos remete à liturgia dos sacramentos da iniciação 
cristã: o Batismo e a Eucaristia, que nasceram do lado aberto de Cristo na cruz. (Mar Vermelho = 
Mar de Juncos). 
As águas da dúvida: Nunca duvidar da presença de Deus no meio do Povo (Círculo Bíblico). 
A dúvida: Em Nu 20, 11-12, nós lemos o seguinte: Moises levantou e feriu o rochedo com a sua 
vara (de Aarão) duas vezes; as águas jorraram em abundância, de sorte que bebeu o povo e os 
animais.  
O Senhor disse aos dois: “Porque faltaste à confiança para fazer brilhar a minha santidade aos 
olhos dos israelitas, não introduzireis esta assembléia na terra que lhe destino”. E mais: Deut 32, 
48-52, do monte Nebo onde morreu Moises, avistou a terra, mas não entrou nela. 
Confiar, confiar, confiar, ter fé, muita fé no Senhor. 
 
4ª etapa – O poder da oração: Josué teve que defender o povo, Moises começou a orar: Subiu o 
monte com Aarão e Hur, mas os seus braços que estavam levantados começaram a cansar, 
Aarão e Hur colocaram uma pedra embaixo das mãos e seguravam as mãos dele, assim Josué 
derrotou a todos. (Ex 17, 9-13) Sem a benção de Deus não há futuro do povo. 
 
5ª etapa – Proteção Familiar: Jetro que era sacerdote de Madiã era sogro de Moises, levou a 
esposa e os 2 filhos para ele, ficaram muito felizes. Depois de saber por Moises de tudo que o 
Senhor tinha feito por eles, resolveu oferecer um Holocausto e sacrifícios a Deus. Aarão e todos 
os anciãos parte no banquete vieram ter com o sogro de Moises para tomar parte no banquete na 
presença de Deus. (Ex 18, 1-12) 
As famílias dispersas se reúnem num projeto comum. (Círculos Bíblicos). 
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Com as famílias e mais os anciãos formava a comunidade. 
 
6ª etapa – Descentralização e organização: Jetro deu um conselho a Moises, sendo logo aceito 
por ele para escolher homens prudentes, tementes a Deus, íntegros, desinteressados e os porás 
à frente do povo como chefes de mil, chefes de cem, chefes de cinqüenta e chefes de dezenas. 
Eles julgarão o povo em todo o tempo, levarão a Moises as causas importantes. Assim aliviará 
Moises, pois ele era sozinho e cuidava de tudo. (Ex 18, 13-27) 
O caminho da participação passa pela descentralização. 
Por isso há coordenadores em tudo que se faz, na família, no trabalho, na comunidade eclesial e 
na sociedade, dividir tarefas. 
 
7ª etapa – Castigo dos Israelitas: O Senhor mandou que Moises enviasse um homem de cada 
tribo para explorar a terra de Canaã, que eram 12, assim foi feito, quando voltaram 10 deles 
começaram a reclamar, pois não iam ter condições de combater com eles, pois eram muito 
robustos e muito fortes, com isso toda a assembléia de Israel começou a querer espancar Moises 
e Aarão, só estavam contra aos dez, Caleb e Josué. O Senhor disse a Moises, além de outras 
coisas, o seguinte: “Todos que exploraram a terra, menos Caleb e Josué serão castigados com a 
peste, e, morrerão, todos os outros que desobedeceram a Moises, de madrugada subiram o 
morro e foram exterminados. E o Senhor disse: “Levaram 40 dias para explorar a terra de Canaã, 
portanto levareis para atravessar o deserto 10 anos para 4 dias.” (Nu 14, 26-32; 34-36). 
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