
Círculo-Bíblico em Família – 01/11 a 7/11 

 “Alegrai-vos e exultai, porque será grande a 

vossa recompensa nos céus” (cf Mt 5,12a). 

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: 

Vejo a multidão em vestes brancas / 

caminhando alegre, jubilosa: / é a aclamação de 

todo o povo / que Jesus é seu Senhor. 

1. Também estaremos nós, um dia, / assim 

regenerados pelo amor. / Nesta esperança 

viveremos, / somos a família dos cristãos. / 

Nossa lei é sempre o amor. 

2. Povo que caminha rumo à pátria, / a nova 

cidadela dos cristãos. / Passos firmes, muita fé 

nos olhos, / muito amor carregam, são irmãos. / 

Nossa lei é sempre o amor. 

 

Animador: Estamos reunidos em Nome do Pai, 

e do Filho e o Espírito Santo. 

Todos: Amém! 

 

Animador: Irmãos e irmãs, iniciamos o mês de 

novembro e a Igreja nos convida – já nos 

primeiros dias deste mês – a refletir sobre o 

Mistério da nossa Salvação, propondo-nos a 

Solenidade de Todos os Santos e a 

Comemoração dos Fiéis Defuntos. 

Leitor 1: A Sagrada Escritura – em sua 

totalidade – nos aponta o destino último de todo 

ser humano: a comunhão plena em Nosso 

Senhor Jesus Cristo e a Eterna Alegria nos 

Céus. Sem, contudo, nos permitir esquecer a 

gravidade e a responsabilidade pela vida 

presente. 

Leitor 2: É preciso, pois, “olhar para o Céu” 

(nossa meta), sem nos esquecermos de que 

“vivemos nesta terra, neste tempo” (nosso 

caminho, o meio para chegarmos à meta). 

Nosso Círculo Bíblico, portanto, pretende nos 

ajudar a entender um pouco deste Mistério, 

tendo por base a Sagrada Escritura e a Tradição 

da Igreja. 

Leitor 1: Ao longo deste mês, meditaremos e 

rezaremos, como Igreja, o Mistério de 

Comunhão em Cristo; testemunhado pela fé na 

Ressurreição, na Vida Eterna, na Comunhão 

dos Santos e na antiquíssima tradição de se 

rezar pelos fiéis defuntos. 

 

Animador: O Deus da esperança, que nos 

cumula de toda alegria e paz em nossa fé, 

pela ação do Espírito Santo, esteja conosco. 

 

Todos: Bendito seja o Senhor Deus que, pela 

força do Espírito Santo, nos reúne e nos convida 

a participar do Reino de Seu Filho Jesus Cristo, 

inserindo-nos em Seu Mistério de Comunhão! 

 

Animador: Invoquemos o Espírito Santo sobre 

nós, para que possamos acolher em nossos 

corações a mensagem de amor da Santíssima 

Trindade, revelado em Sua Palavra de Vida e de 

Comunhão, 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 5, 8-12a) 

 

Animador: Cantemos juntos: 

Aleluia, aleluia, aleluia! 

Vinde a mim, todos vós que estais 

cansados e penais a carregar pesado 

fardo, 

E descanso eu vos darei, diz o Senhor. 

Aleluia, aleluia, aleluia! 

 
 

Leitor: Proclamação do Evangelho de Jesus 

Cristo, segundo Mateus: 

Naquele tempo, disse Jesus: 5,8“Bem-

aventurados os puros de coração, porque verão 

a Deus. 9Bem-aventurados os que promovem a 

paz, porque serão chamados filhos de Deus. 
10Bem-aventurados os que são perseguidos por 

causa da justiça, porque deles é o Reino do 

Céus. 11Bem-aventurados sois vós, quando vos 

injuriarem, e, mentindo, disserem todo tipo de 



mal contra vós, por causa de mim. 12Alegrai-vos 

e exultai, porque será grande a vossa 

recompensa nos céus”.  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: 

• O evangelista João, em sua visão, 

no Livro do Apocalipse, vê uma 

multidão em vestes brancas. São 

os que lavaram e alvejaram suas 

vestes no Sangue do Cordeiro (cf. 

Ap 7,14); os mortos estão vivos 

diante de Deus;  

• Jesus contrapõe os sofrimentos deste 

mundo (vividos na perspectiva da 

fidelidade ao Evangelho) à alegria pela 

recompensa no Céu (cf. Mt 5, 8-12a); 

nossa meta é, pois a Comunhão dos 

Santos, na Jerusalém Celeste; 

• A Comunhão de Todos os Santos 

(canonizados ou não) aponta para o 

Mistério da Ressurreição de Jesus 

Cristo e da Vida Nova a nós oferecida 

já nesta Terra, mas também em vista 

da Plenitude da Vida na eternidade, no 

Reino Definitivo de Cristo. É, pois um 

convite à Santidade, à busca por um 

mundo mais justo e fraterno que nos 

prepara para uma alegria indizível nos 

Céus; 

• Como vivo as Bem-aventuranças em 

minha vida, na vida de minha família e 

na vida de minha comunidade eclesial? 

O que entendo por Comunhão dos 

Santos? Como o Mistério de 

Comunhão me ajuda a viver bem esta 

vida, na esperança de uma vida nova 

em torno do Cordeiro Santo e de todos 

os Anjos e Santos nos Céus? 

 

 

III – Oração Conclusiva 

 

Animador: Que a Palavra Sagrada nos ensine, 

por meio de nosso testemunho de vida e de 

santidade, a amar e a honrar o Mistério de 

Comunhão entre o Céu e a Terra. Por esta 

Palavra de Vida, no Batismo, somos 

configurados a Cristo e feitos participantes do 

Seu Reino de Vida, de Paz, de Justiça e de 

Eternidade. 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: 

Bem-aventurados os que têm um coração de 

pobre, / porque deles 

é o Reino dos céus! (2x) 

1 - Senhor Deus, a vós elevo a minha alma, / 

em vós confio: que eu 

não seja envergonhado! 

2 - Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos / 

e fazei-me conhecer 

a vossa estrada! 

3 - Vossa verdade me oriente e me conduza, / 

porque sois o Deus 

da minha salvação! 

4 - Recordai, Senhor meu Deus, vossa 

ternura / e a vossa compaixão 

que são eternas! 

5 - O Senhor é piedade e retidão / e reconduz 

ao bom caminho os 

pecadores. 

6 - Ele dirige os humildes na justiça / e aos 

pobres Ele ensina o seu 

caminho. 

                    
 

 


