Escuta na Bíblia
 Ementa: Deus, que se auto comunicou na criação, criando o ser humano com existência
corpórea, distinto, separado (de Si e uns dos outros – homem/mulher), intervém continuamente
na história humana, na escolha/eleição de um povo, na salvação e libertação deste povo em
momentos de dificuldade e enfim, por meio da Encarnação do Filho, que assumiu
completamente a carne e assim se incluiu/misturou à criatura.
Como cristãos não nos compreendemos fora da referência a Cristo. Referência que
remete a todo evento histórico e trans-histórico de Cristo - a vida do homem Jesus de Nazaré e
seu mistério pascal (morte e ressurreição). Vida que se nos apresenta como dom, perdão, graça
e amor, ou seja, completa e gratuita doação de si por toda criação.
Vivemos no tempo da graça, o tempo plenificado pelo evento Cristo, Filho de Deus,
segunda pessoa da Trindade. Este Deus trinitário amorosamente se entregou na pessoa do Filho.
O homem Jesus ofereceu toda sua história à realização da vontade do Pai e a sua vida deu-a
como graça/dom a todo ser humano, realizando, assim, a RE-CRIAÇÃO do novo homem.
O cristão é aquele que renascido em Cristo, pelo Batismo, faz de sua vida dom de
Deus. E mais, vê no outro ser humano o Rosto, a figura de Cristo. Vendo-o assim, trata-o com
respeito, cuidado, carinho. Ele é aquele que seguindo Jesus até o fim, faz de sua vida a
manifestação do amor do Pai, acolhendo na gratuidade a história, as alegrias, as incertezas, as
angústias, a dor de si mesmo e do outro. Perante as diversidades das situações vividas se
posiciona, principalmente, em relação a este outro como auxílio, apoio, como “instrumento”
amoroso de Deus de salvação e misericórdia. Como ESCUTA-DORES.
Programa de curso:
• Aula 1: Introdução – o Deus que se comunica.
• Aulas 2 e 3: O povo de Israel e a escuta de YHWH: um caminho de aprendizado.
Escutar Aquele que nos escutou primeiro:
O Deus de Israel que tem “sentidos humanos”.
O Deus que, de tanto escutar, se encarnou e se tornou Mestre da Escuta.
• Aulas 4 a 9: Alguns arquétipos de escutadores na Bíblia - como eles escutam, de onde
escutam e como assumem o processo da escuta:
✓ Abraão e Moisés
✓ José do Egito e Jonas.
✓ Maria (mãe de Jesus) e José.
✓ Maria Madalena.
✓ Judas e Pedro.
• Aulas 10 a 12: JESUS: a escuta como um serviço respeitoso e compassivo ao
próximo.
Jesus e o Pai.
Jesus e os discípulos.
Jesus e a multidão: curas e ensino.
Jesus e nós.
• Aulas 13 e 14: A ação de Jesus que repercute – A escuta de Paulo e Pedro.
• Aula 15: Conclusão – a Palavra que nos faz Escuta-Dores.
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