
Círculo-Bíblico em Família – 11 a 17/10 

 “Dirigiu-se, apressadamente a uma cidade 

da Judeia” (cf. Lc 1, 39). 

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: 

Me chamaste para caminhar na vida contigo, / 

decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. / 

Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na 

alma. / É difícil agora viver sem lembrar-me de 

ti.  

Te amarei, Senhor! |Te amarei, Senhor! / Eu 

só encontro a paz e a alegria bem perto de ti 

/ Te amarei Senhor, te amarei Senhor / Eu só 

encontro a paz e a alegria bem perto de ti. 

(bis) 

Ó Jesus, não me deixes jamais caminhar 

solitário, / pois conheces a minha fraqueza e o 

meu coração. / Vem, ensina-me a viver a vida 

na tua presença, / no amor aos irmãos, na 

alegria, na paz, na união. 

 

Animador: Estamos reunidos em Nome do Pai, 

e do Filho e o Espírito Santo. 

Todos: Amém! 

 

Animador: Irmãos e irmãs, reunimo-nos hoje 

para celebrar a Sagrada Escritura. Num 

contexto de mês missionário e tendo presente a 

Solenidade de Nossa Senhora da Conceição 

Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, somos 

convidados a deixar que a Palavra de Deus 

transforme nossas vidas, a fim de que 

possamos servir a Cristo e Sua Igreja. Conforme 

nos orienta a Santa Mãe de Deus – “Fazei tudo 

o que Ele vos disser (Jo 2, 5) – abramos nosso 

coração à presença de nosso Mestre e Senhor e 

coloquemo-nos a caminho, em missão, para que 

o Evangelho seja anunciado a todos os povos 

da terra, a começar pelos que estão mais 

próximos de nós. A Virgem Maria vai 

apressadamente ao encontro de sua parenta 

Isabel numa clara demonstração de que é 

urgente a necessidade de socorrermos nossos 

irmãos e irmãs mais necessitados. 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 (Lc 1,39-45) 

 

Animador: Cantemos juntos: 

Aleluia, aleluia, aleluia! 

Maria, alegra-te, ó cheia de graça, 

és bendita entre todas as mulheres da 

terra! 

Aleluia, aleluia, aleluia! 

 

 
Leitor: Proclamação do Evangelho de Jesus 

Cristo, segundo Lucas: 
“1,39Naqueles dias, Maria partiu para a região 

montanhosa, dirigindo-se apressadamente, a 

uma cidade da Judéia.  40Entrou na casa de 

Zacarias e cumprimentou Isabel. 41Quando 

Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança 

pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do 

Espírito Santo. 42Com um grande grito 

exclamou: “Bendita és tu entre as mulheres e 

bendito é o fruto do teu ventre! 43Como posso 

merecer que a mãe do meu Senhor me venha 

visitar? 44Logo que a tua saudação chegou aos 

meus ouvidos, a criança pulou de alegria no 

meu ventre. 45Bem-aventurada aquela que 

acreditou, porque será cumprido, o que o 

Senhor lhe prometeu”. 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 Virgem Maria, logo após o 

anúncio do Anjo, parte para a casa 

de sua parenta Isabel, a fim de 

auxiliá-la nos tempos finais de sua 

gravidez; por seu exemplo, 

podemos compreender a 

necessidade de cuidarmos uns dos 

outros, a começar pelos de nossa 

casa 

• O encontro entre a Virgem Maria e 

Isabel é cercado de alegria no Espirito 

de Deus, que revela a ambas (Maria e 

Isabel) a graça da fé e da esperança 

em Cristo Jesus; 

• As palavras finais de Isabel à Virgem 

Maria revelam o caráter salvífico da fé 

pelo anúncio da Boa Nova: “Bem-

aventurada a que acreditou porque 

será cumprido o que Senhor lhe 

prometeu”. 

• Neste mês missionário, sinto-me 

alegre e exulto na presença do 

Senhor, sobretudo diante de Sua 

Palavra? Coloco-me, como a 

Virgem Maria, a serviço dos 

irmãos, a começar pelos de minha 

própria casa? Nesta semana em 

que a Igreja do Brasil celebra sua 

Rainha e Padroeira, sinto-me 

visitado pela Mãe de Jesus e 

coloco-me à disposição para a 

Missão, atendendo ao seu apelo: 

“fazei o que Ele vos disser”? Como 

posso colaborar com a missão 

evangelizadora da Igreja, a 

começar por minha casa, minha 

comunidade…? 

 

 

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: 

Maria, mãe dos caminhantes, / ensina-nos a 

caminhar. 

Nós somos todos viandantes, / mas é difícil 

sempre andar. 

1. Fizeste longa caminhada / para servir a 

Isabel. 

Sabendo-te de Deus morada, / após teu sim a 

Gabriel. 

2. Humilde foi a caminhada /em companhia 

de Jesus, 

quando pregava, sem parada, / levando aos 

homens sua luz. 

3. Vitoriosa caminhada / fez finalmente te 

chegar 

ao céu, a meta da jornada / dos que 

caminham sem parar. 

 

            

 

 

 

           

 
 

 

 


