
Círculo-Bíblico em Família – 5º Encontro: 

13/09 a 19/09 

 “O Senhor nos amou e escolheu” (cf. Dt 7,7). 

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: 

Fala, Senhor! Fala, Senhor! Palavra de 

fraternidade! 

Fala, Senhor! Fala, Senhor! És luz da 

humanidade! 

1. A tua Palavra é fonte que corre 

Penetra e não morre, não seca jamais 

2. A tua Palavra que a terra alcança 

É luz, esperança que faz caminhar 

3. A tua Palavra, farol de justiça 

Que vence a cobiça, é bênção e paz 

 

Animador: Estamos reunidos em Nome do Pai, 

e do Filho e o Espírito Santo. 

Todos: Amém! 

 

Animador: A meditação sobre o Livro do 

Deuteronômio tem nos ajudado – sobretudo 

neste mês da Bíblia – a nos relacionarmos com 

Deus, mediante a Aliança que Ele fez conosco. 

Na primeira semana, rezamos sobre a forma de 

tratar nossos irmãos mais necessitados (Dt 

15,4). Na segunda semana, meditamos sobre a 

forma de nos relacionarmos com o próprio Deus 

(Dt 6,4). Neste encontro, trataremos da Aliança, 

realizada no Amor e na Bondade de Deus (Dt 

7,7). A Palavra de Deus nos ensina que Deus 

fez Aliança conosco porque nos ama. Uma 

Aliança que fora realizada com nossos 

antepassados, mas que se renova a cada 

geração; não por nossos merecimentos, mas 

unicamente pela bondade do Senhor. Deus olha 

o sofrimento de seu povo. E desce dos céus 

para socorrê-lo (cf. Ex 3,7-10). Não o abandona 

à própria sorte. Liberta seu povo e, no cuidado e 

no amor misericordioso, lhe oferece uma 

Aliança de Amor. A Graça e a Paz do Cristo – 

que nos revela a Verdade por Sua Palavra – 

estejam com todos vocês. 

 

Todos: Bendito seja o Senhor Deus que, pela 

força do Espírito Santo, nos reúne e nos instrui, 

por meio de Seu Filho Jesus Cristo e de Sua 

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, 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 (Dt 7, 7-8) 

 

Animador: Cantemos juntos: 

É Teu povo aqui reunido procura a vida nova. 

Tu és a esperança, o Deus que nos consola. 

Fala, Senhor, fala da vida, / só tu tens 

palavras eternas / queremos te ouvir. 

São tantos os apelos que vem dos oprimidos. 

Tu és quem liberta, o Deus dos esquecidos. 

 
Leitor: Leitura do Livro do Deuteronômio: 
7,6

Vocês são o povo escolhido pelo Senhor, 

nosso Deus; entre todos os povos da terra ele 

escolheu vocês para serem somente dele. 
7
O 

Senhor Deus os amou e escolheu, não porque 

vocês são mais numerosos do que outros 

povos; de fato, vocês são menos numerosos do 

que qualquer outro povo. 
8
Mas, o Senhor os 

amou e com a sua força os livrou do poder do 

Faraó, o rei do Egito, onde vocês eram 

escravos. 

Palavra do Senhor 

Todos: Graças a Deus! 

 

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: 

 Deus, ao libertar seu povo da 

escravidão do Egito, fez com ele uma 

Aliança de Amor, que lhe comunica 

vida e liberdade; 

 Essa experiência é tão forte e 

significativa, que será lembrada por 

todo o Povo da Antiga Aliança; e 

também pelo povo da Nova Aliança, 

pois Jesus Cristo nos liberta da 

escravidão do pecado e da morte; a 

páscoa judaica é sinal da páscoa 

definitiva de Cristo, o Salvador da 

Humanidade; 

 Deus não escolheu seu povo tendo por 

critério o número ou a importância; 

buscou seu povo num lugar de 

escravidão, de lutas, de sofrimento; e 

lhe concedeu uma nova terra e uma 

nova vida; 

 Foi Deus mesmo quem tomou a 

iniciativa; Ele mesmo o afirma: “desci 

para libertá-los…” (cf. Ex 3,8); a marca 

de Deus, o Senhor, é o amor, como 

vimos na leitura proclamada; Deus nos 

escolheu e nos salvou porque nos 

ama. 

 

 

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 ao Amor que Deus nos Revela em 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: 

1. Quero levar esta Bíblia, ir cantando em 

procissão, 

Ir feliz como quem leva a luz do céu em sua 

mão! 

Ergo bem alto esta Bíblia: ei-la entre nós e o 

bom Deus! 

É bênção que à terra desce, é prece que 

sobe aos céus! 

2. Quero nas mãos este Livro, vou levá-lo aonde 

for! 

Eu O levo pela vida e Ele me leva ao Senhor! 

3. Quero beijar esta Bíblia como beijo sempre, 

sim! 

Mão do Pai que me abençoa e mãe sorrindo 

para mim! 

4. Quero deixar este Livro, qual um coração no 

altar: 

Coração de Deus, aberto, ansioso por Se 

revelar! 

 

                      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


