
Círculo Bíblico em Família 
02 a 08 de agosto de 2020

Animador: No próximo domingo do mês de 
agosto, rezamos – com toda a Igreja – pela Voca-
ção ao Matrimônio. Trazemos presente a este en-
contro do Círculo Bíblico todos os pais, cujo dia 
comemoraremos no domingo próximo. “A aliança 
matrimonial, pela qual o homem e a mulher cons-
tituem entre si uma comunhão para toda a vida, 

“Construiu a sua casa sobre a rocha” Mt 7, 24

I - Preparando os Corações
Prepare um local em sua casa que favoreça a ora-
ção e a meditação. Procure colocar em destaque 
a Palavra de Deus. Se possível, tenha presente 
uma vela acesa e uma imagem de Nossa Senhora 
ou da Sagrada Família..

Animador: Cantemos juntos:
Olhando a Sagrada Família, / Jesus, Maria e José, 
/ saibamos fazer a partilha / dos gestos de amor e 
de fé. (bis) 
Maria, Mãe santa e esposa exemplar, / José, pai 
zeloso voltado ao seu lar. / Jesus, Filho amado em 
missão de salvar, / caminhos distintos, num só 
caminhar. 
Olhando a Sagrada Família, / Jesus, Maria e José, 
/ saibamos fazer a partilha / dos gestos de amor e 
de fé. (bis) 

Todos: Bendito seja o Senhor Deus, que nos re-
úne em torno de Seu Filho Jesus Cristo e de sua 
Palavra de Vida, pela força do Espírito Santo!
Animador: Invoquemos o Espírito Santo sobre 
nós, para que possamos acolher em nossos co-
rações a mensagem de amor da Trindade Santa, 
rezando:
Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vos-
sos fiéis e acendei neles o fogo do Vosso Amor. 
Enviai o Vosso Espírito e tudo será criado e re-
novareis a face da terra. Oremos: Ó Deus, que 
instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz 
do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente 
todas as coisas; segundo o mesmo Espírito e goze-
mos da sua consolação. Por Cristo Senhor Nosso. 
Amém!

Animador: Estamos reunidos em Nome do Pai, 
e do Filho e do Espírito Santo.
Todos:Amém!

 
                  

recebe da criação seu vigor e sua força, bem como 
é levada a uma dignidade mais alta em favor dos 
fiéis, uma vez que se inclui entre os Sacramentos 
da Igreja” (Ritual do Matrimônio, nº 1). Na Sa-
grada Escritura, essa dignidade é apresentada pela 
figura da “casa construída sobre a Rocha Firme” 
(cf. Lc 6,48), que é Jesus, Nosso Senhor. Em tem-
pos de isolamento social (aos quais precisamos 
nos adaptar), a experiência de rezar e meditar a 
Palavra de Deus em família tem nos permitido 
vivenciar essa Graça. Deus nos reúne, em uma 
Igreja Doméstica, e em torno de Sua Palavra nos 
ensina o valor da vida em comunhão com Ele e 
com os familiares. A graça e o Amor de Deus es-
tejam sempre conosco.



Animador: rezemos, meditemos, aprofunde-
mos esta Palavra de nossa Salvação. Primei-
ro, façamos silêncio. Depois, podemos repe-
tir uma palavra ou uma frase (versículo) que 
mais nos tocou. Em seguida podemos parti-
lhar o que essa Palavra nos fez pensar.

Algumas Pistas para a Reflexão:

III – Oração Conclusiva

Animador: Que o lar da Sagrada Família, lu-
gar da Acolhida ao Filho de Deus neste mun-
do, seja Modelo de Virtude para nossos lares. 

Animador: Estivemos e permaneceremos uni-
dos em Nome do Pai, e do Filho e do Espírito 
Santo. 
Todos: Amém!

• O fundamento de toda a vida cristã é Jesus, 
Rocha Firme. Como consequência, a vida em 
família também precisa pautar-se nesta condi-
ção: estar alicerçada sobre Rocha Firme;

Canto: 
Que a família comece e termine sabendo onde 
vai / e que o homem carregue nos ombros a graça 
de um pai. / Que a mulher seja um céu de ternu-
ra, aconchego e calor / e que os filhos conheçam 
a força que brota do amor. / Abençoa Senhor 
as famílias, amém! / Abençoa, Senhor, a minha 
também! Senhor. (bis)

• O Evangelho nos ensina que somente uni-
dos a Jesus, enfrentaremos as adversidades da 
vida. As famílias são convidadas a manterem-
-se unidas em torno da Palavra de Deus (Cris-
to) para vencerem os desafios e dar um belo 
testemunho de amor e de fidelidade;

II – Escuta à Palavra de Deus (Mt 7,24-
25)

Animador: Cantemos juntos:
Aleluia. Aleluia. Aleluia! 
Se nós nos amarmos, irmãos, / Deus fica habi-
tando em nós, / e em nós seu amor é perfeito. 
/ Aleluia. Aleluia. Aleluia!

Leitor: Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo, segundo Mateus:
Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos:
24“Portanto, quem ouve estas minhas pala-
vras e as põe em prática, é como um homem 
prudente, que construiu sua casa sobre a ro-
cha”. 25Caiu a chuva, vieram as enchentes, os 
ventos deram contra a casa, mas a casa não 
caiu, porque estava construída sobre a rocha. 
Palavra da Salvação:
Todos: Glória a Vós, Senhor!

• Eis um grande desafio! Testemunhar Jesus 
Cristo vivo entre nós, por meio da: 1) fide-
lidade e amor a Cristo e Sua Igreja; 2) fideli-
dade e amor do esposo à esposa e vice-versa; 
3) fidelidade e amor dos esposos aos filhos e 
dos filhos aos pais; 4) fidelidade da família à 
Comunidade de Fé: lugar do encontro com 
Cristo e com os demais irmãos.

Que Maria e José intercedam junto ao Filho Jesus 
por todas as nossas famílias. Rezemos juntos:

Todos: Pai Nosso… Ave Maria... Glória ao Pai. 


