
Círculo Bíblico em Família 
 05 a 12 de julho de 2020

Animador: Continuamos rezando em nossas ca-
sas, com nossas famílias, mas sempre sentindo a 
presença de nossa comunidade eclesial e rezando 
pedindo a Deus que proteja a todos. Já estamos 
na XIV Semana do Tempo Comum e estamos 
também iniciando o mês de julho. Este mês a 
Arquidiocese de Vitória dedica à Campanha do 
Dízimo. Peçamos a Deus que abençoe o traba-
lho que será realizado, abençoe nossas equipes 
de dízimo, os dizimistas e a cada um de nós que 
somos responsáveis pela missão da Igreja.

“Onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração”  Mt 6,21 )

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.

Animador: Cantemos juntos:

Quem não tem um coração generoso
Não entrará no reino de Jesus
Quem não tem um coração generoso
Nunca, jamais, jamais vai ver a luz!

Todos: Bendito seja o Senhor Deus, que nos re-
úne em torno de Seu Filho Jesus Cristo e de sua 
Palavra de Vida!

II – Escuta à Palavra de Deus (Mt 6, 9-21)

Animador: Rezemos juntos:
Aleluia, aleluia, aleluia.
E o teu Pai, que vê o que está escondico, te dará a 
recompensa. 

Leitor: Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, 
segundo Mateus:

“Eis como deveis rezar: PAI NOSSO, que estais 
no céu, santificado seja o vosso nome; 10.venha 
a nós o vosso Reino; seja feita a vossa vontade, 
assim na terra como no céu. 11.O pão nosso de 
cada dia nos dai hoje;* 12.perdoai-nos as nossas 
ofensas, assim como nós perdoamos aos que 
nos ofenderam;* 13.e não nos deixeis cair em 
tentação, mas livrai-nos do mal. 14.Porque, se 
perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso 
Pai celeste também vos perdoará. 15.Mas, se não 
perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos 
perdoará. 16.Quando jejuardes, não tomeis um 
ar triste como os hipócritas, que mostram um 
semblante abatido para manifestar aos homens 
que jejuam. Em verdade eu vos digo: já recebe-
ram sua recompensa. 17.Quando jejuares, perfu-
ma a tua cabeça e lava o teu rosto. 18.Assim, não 
parecerá aos homens que jejuas, mas somente a 
teu Pai que está presente ao oculto; e teu Pai, que 
vê num lugar oculto, te recompensará.” 19.“Não 
ajunteis para vós tesouros na terra, onde a ferru-
gem e as traças corroem, onde os ladrões furtam 
e roubam. 20.Ajuntai para vós tesouros no céu, 
onde não os consomem nem as traças nem a 
ferrugem, e os ladrões não furtam nem roubam. 
21.Porque onde está o teu tesouro, lá também 
está teu coração.” 
Palavra da Salvação.

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

Animador: Cantemos, suplicando a Graça do 
Espírito Santo para que nos ilumine e abra nos-
sos corações. 

Canto: Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar!

Nossos caminhos, vem iluminar!
Nossas ideias, vem iluminar!

Nossas angústias, vem iluminar! Todos: Glória a vós, Senhor!



Animador: O tema da Campanha do Dí-
zimo é: Dizimista, coração missionário. O 
texto bíblico para reflexão é um versículo do 
Evangelho que acabamos de escutar: “porque 
onde está o teu tesouro, lá também estará teu 
coração”. Vamos meditar e refletir sobre o 
contexto em que Jesus fala essa frase.

Algumas Pistas para a Reflexão:

• Jesus está falando com os discípulos sobre 
desprendimento e desapego, despojamento, 
generosidade. Perguntemo-nos: a que esta-
mos apegados?

III – Oração Conclusiva

Animador: Peçamos a Jesus que nos ajude a 
abrir nosso coração para as necessidades da 
Igreja. Que tenhamos responsabilidade com 
a missão e vivamos desapegados, sentindo o 
coração bater com as necessidades do irmão. 
Rezemos pela Igreja, pelos dizimistas e pelas 
equipes que se dedicam ao trabalho com o 
dízimo. .
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!

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

• O texto nos fala sobre o que é importante, 
e mostra qual comportamento que agrada a 
Deus. Perguntemo-nos: o que é importante 
para nós?

• Jesus dá um conselho aos discípulos dizen-
do-lhes que não acumulem tesouros na terra. 
Ele não quer que sejamos pobres, mas que 
partilhemos o que temos. Perguntemo-nos: 
que tesouros estamos acumulando e guar-
dando só para nós?

• Por fim, Jesus diz que onde está o nosso te-
souro, aí está o nosso coração. Perguntemo-
-nos: o que enche o nosso coração? A Cam-
panha do dízimo traz como imagem uma 
chave abrindo o coração. Coração aberto ao 
outro, é um coração missionário. Canto: Um coração para amar

Um coração para amar,
pra perdoar e sentir,
para chorar e sorrir,

ao me criar Tu me deste.
Um coração pra sonhar,

inquieto e sempre a bater,
ansioso por entender

as coisas que Tu disseste.

Eis o que eu venho te dar,
eis o que eu ponho no altar.
Toma, Senhor, que ele é teu,

meu coração não é meu. (bis)


