
Círculo-Bíblico em Família – 25/10 a 31/10 

 “Onde dois ou três estiverem reunidos em 

meu nome, aí estou eu no meio deles” (cf. Mt 

18,20). 

I – Preparando os Corações 

Prepare um local em sua casa que favoreça a 

oração e a meditação. Procure colocar em 

destaque a Palavra de Deus. Se possível, tenha 

presente uma vela acesa e uma imagem de 

Nossa Senhora. 

 
Animador: cantemos juntos: 

Tua família aqui reunida vem hoje pedir-te, 

Senhor, a paz que nos vem de tua vida e é fruto 

do teu amor. 

1 - Quando o ódio, a vingança, o rancor, vierem 

nos destruir; nós queremos ser em tuas mãos 

instrumentos do teu amor. 

2 - Quando a treva, que ao erro conduz, cegar 

muitos corações, nós queremos ser em tuas 

mãos instrumentos da tua luz. 

 

Animador: Estamos reunidos em Nome do Pai, 

e do Filho e o Espírito Santo. 

Todos: Amém! 

 

Animador: Irmãos e irmãs, neste mês dedicado 

à reflexão sobre a missão evangelizadora, a 

Palavra de Deus nos reúne (como família) e nos 

envia (como Igreja) em Missão. Estes tempos 

de isolamento social e de impossibilidade de 

nos reunirmos na Comunidade Eclesial 

despertaram-nos para uma realidade antiga; 

mas, que se apresenta sempre nova: nossa 

própria casa – nosso lar – é também território de 

missão. O Concílio Vaticano II (1965) nos 

lembra que, pelo Batismo, os fiéis, “em virtude 

de seu sacerdócio régio, concorrem na oblação 

da Eucaristia e o exercem na recepção dos 

Sacramentos, na oração e na ação de graças, 

no testemunho de uma vida santa, na 

abnegação e na caridade ativa” (Lumen 

Gentium, 10). O Documento de Aparecida 

(2007) afirma: “cremos que ‘a família é imagem 

de Deus que em seu mistério mais íntimo não é 

uma solidão, mas uma família’ (Documento de 

Puebla). Na comunhão de amor das três 

Pessoas divinas, nossas famílias têm sua 

origem, seu modelo perfeito, sua motivação 

mais bela e seu último destino” (DAp, nº 434). É, 

pois, no aconchego de nosso lar, que Deus nos 

instrui por Sua Palavra. Neste sentido, somos 

“família” evangelizando “a família”. A Graça e a 

Paz do Cristo – que nos envia em Missão – 

estejam com todos vocês. 

 

Todos: Bendito seja o Senhor Deus que, pela 

força do Espírito Santo, nos reúne e nos envia a 

anunciar, por meio de Seu Filho Jesus Cristo, a 

Palavra de Vida e de Salvação! 

 

Animador: Invoquemos o Espírito Santo sobre 

nós, para que possamos acolher em nossos 

corações a mensagem de amor da Trindade 

Santa, revelada em Sua Palavra de Vida, 

rezando: 

 

Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos 

vossos fiéis e acendei neles o fogo do Vosso 

Amor. Enviai o Vosso Espírito e tudo será criado 

e renovareis 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 gozemos da sua consolação. Por 

Cristo Senhor Nosso. Amém 

 

II – Escuta à Palavra de Deus (Mt 18,19-20) 

 

Animador: Cantemos juntos: 

Aleluia, aleluia, aleluia! 

O Senhor reconciliou o mundo em Cristo, 

confiando-nos sua Palavra, 

A Palavra da reconciliação, a Palavra que 

hoje, aqui, nos salva. 

Aleluia, aleluia, aleluia! 

 

 
Leitor: Proclamação do Evangelho de Jesus 

Cristo, segundo Mateus: 

Naquele tempo, disse Jesus: 18,18“Eu lhes 

garanto: tudo o que vocês ligarem na terra será 

ligado no céu, e tudo o que vocês deligarem na 

terra será desligado no céu. 19E lhes garanto 

ainda: se dois de vocês na terra estiverem de 



acordo sobre qualquer coisa que pedirem, ela 

lhes será concedida por meu Pai que está nos 

céus. 20Pois, onde dois ou três estiverem 

reunidos em meu nome, aí estou eu no meio 

deles. Palavra da Salvação. 

Todos: Glória a vós, Senhor! 

 

Animador: rezemos, meditemos, aprofundemos 

esta Palavra de nossa Salvação. Primeiro, 

façamos silêncio. Depois, podemos repetir uma 

palavra ou uma frase (versículo) que mais nos 

tocou. Em seguida podemos partilhar o que 

essa Palavra nos fez pensar. 

 

Algumas Pistas para a Reflexão: 

• A Igreja – no conjunto ou em cada 

grupo reunido em nome de Cristo – 

tem a missão de ligar ou desligar; 

de convocar todos para o Mistério 

de Comunhão e de Participação; 

em torno da Palavra e da 

Eucaristia; 

• Nossas famílias são, portanto, reunião 

de fiéis em torno de uma fé comum: a 

fé da Igreja. Nosso lar deve, pois, ser 

lugar de oportunidade para o encontro 

com Cristo, mediante os irmãos mais 

próximos (os membros da família). É 

lugar privilegiado para a missão da 

Igreja. É lugar do cultivo do amor. 

• Jesus mesmo nos garante: “onde dois 

ou mais estiverem reunidos em meu 

nome, aí eu estarei no meio deles” (Mt 

18,20). Meu lar, minha casa, é terra de 

missão? Sinto-me convocado, por meio 

do Batismo, a evangelizar o mundo, 

começando por minha própria casa? 

Converso com meus familiares acerca 

do Evangelho, da Igreja, de Deus e de 

Jesus Cristo? Se minha resposta for 

“não”, o que está faltando em minha 

vida para que eu comece a colaborar 

com a obra evangelizadora da Igreja? 

 

III – Oração Conclusiva 

 

Animador: Que a Palavra Sagrada nos ensine 

a amar e a respeitar a Aliança que Deus, Único 

Senhor, fez conosco. Por esta Palavra seremos 

fiéis à Lei do Amor que Deus escreveu em 

nossos corações por meio de Jesus Cristo, Seu 

Filho. Rezemos juntos: 

 

Todos: Pai Nosso… Ave-Maria… Glória ao 

Pai… 

 

Animador: Estivemos e permaneceremos 

unidos em Nome do Pai, e do Filho e do Espírito 

Santo.  

Todos: Amém! 

 

 
 

Canto: 

Poucos os operários, poucos trabalhadores, 

e a fome do povo aumenta mais e mais. És o 

Senhor da messe, ouve esta nossa prece, 

põe sangue novo nas veias da tua Igreja. 

1. Falta pão porque falta trigo, falta trigo 

porque não semeiam e faltam semeadores 

porque ninguém foi lá fora chamar. Falta fé 

porque não se ouve, não se ouve porque não 

se fala e falta esse jeito novo de levar luz e 

de profetizar. 

2. Falta gente pra ir ao povo, descobrir por 

que o povo se cala, pastores e animadores 

pra incentivar o teu povo a falar. Falta luz 

porque não se acende, não se acende 

porque faltam sonhos e falta esse jeito novo 

de levar luz e falar de Jesus. 

            

 

 

 

           

 
 

 

 


