
Círculo-Bíblico em Família – 18 a 24/10 

 “Jesus percorria todas as cidades e 

vilarejos pregando o Evangelho do Reino” 

(cf. Mt 9,35). 

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: 

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. 

 

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. Jesus mesmo, 

como veremos no Evangelho, percorria as 

cidades e povoados anunciando a Boa Nova da 

Salvação. Hoje, essa Missão cabe à Igreja. E 

cada um de nós, fiéis em Cristo, é chamado a 

colaborar para que o Evangelho da Salvação 

seja anunciado a todos os povos. Não devemos 

nos esquecer de que a missão começa em 

nosso coração (primeira terra de missão), passa 

por nossa família, por nossa comunidade 

paroquial, por nosso bairro… até atingir o 

mundo inteiro. É grande o trabalho a ser feito, 

por isso, somos convidados a rezar para que o 

Senhor envie operários para a Messe (cf. Mt 

9,38). Numa proposta de Igreja em saída, 

conforme nos conclama o Papa Francisco, 

nossa Arquidiocese – além do trabalho 

missionário em nossas comunidades e 

paróquias – também auxilia duas outras 

dioceses. E para lá, no início deste ano, enviou 

missionários. Para a Igreja de Lábrea, no 

Amazonas, foram um padre e dois diáconos 

transitórios; e para a Igreja de Conceição do 

Araguaia, no Pará-AM, foram outros três 

diáconos e um presbítero. Este é um sinal claro 

de que nossa Igreja é missionária. 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 9, 35-38) 

 

Animador: Cantemos juntos: 

Aleluia, aleluia, aleluia! 

Eu sou o Bom Pastor, conheço minhas 

ovelhas, 

E elas me conhecem, assim fala o 

Senhor! 

Aleluia, aleluia, aleluia! 

 
Leitor: Proclamação do Evangelho de Jesus 

Cristo, segundo Mateus: 
9,35Jesus percorria todas as cidades e povoados, 

ensinando em suas sinagogas, pregando o 



Evangelho do Reino, e curando todo tipo de 

doença e enfermidade. 36Vendo Jesus as 

multidões, compadeceu-se delas, porque 

estavam cansadas e abatidas, como ovelhas 

que não têm pastor. Então disse a seus 

discípulos: 37“A messe é grande, mas os 

trabalhadores são poucos. 38Pedi, pois, ao dono 

da messe que envie trabalhadores para a 

colheita”! 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: 

• Antes de enviar discípulos 

missionários, o Senhor mesmo fez 

a experiência de ir ao encontro dos 

mais necessitados, curando todo 

tipo de doença e enfermidade; e 

anunciando-lhes o Reino; foi, 

portanto, modelo de missão para a 

Sua Igreja; 

• Nos encontros da vida, Jesus viu, 

tocou e sentiu compaixão do povo 

sofrido. Deus não está alheio ao 

sofrimento humano; Ele mesmo, em 

Jesus Cristo, o experimentou; e vem 

em socorro das aflições de seus filhos; 

• Jesus quer que todos os homens, 

especialmente os que já fazem parte 

do Seu Reino, se dediquem e se 

esforcem para que a Mensagem de 

Salvação chegue a todos os confins da 

terra; 

• Tenho rezado para que Deus envie, 

cada vez mais, operários para a sua 

messe? Nos momentos em que a 

Igreja conclama os fiéis a colaborar 

com recursos (humanos ou financeiros) 

para a manutenção das missões eu me 

prontifico a ajudar no que posso? 

Como ser missionário “numa Igreja em 

Saída” dentro de minha própria casa ou 

na 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: 

1. Um dia escutei teu chamado, / divino 

recado batendo no coração. / Deixei deste 

mundo as promessas / E fui bem depressa 

no rumo da tua mão. 

Tu és a razão da jornada, / Tu és minha 

estrada, meu guia, meu fim! / No grito 

que vem do teu povo, / te escuto de 

novo, chamando por mim! 

2. Os anos passaram ligeiro, / me fiz um 

obreiro do Reino de paz e amor. / Nos 

mares do mundo navego / e às redes me 

entrego, / tornei-me teu pescador. 

3. Embora tão fraco e pequeno, / caminho 

sereno com a força que vem de ti! / A cada 

momento que passa, / revivo esta graça de 

ser teu sinal aqui. 

 

            

           

 
 

 

 


