
Círculo-Bíblico em Família – 5º Encontro: 

20/09 a 26/09 

 “Escolha, portanto, a vida” (cf. Dt 30,19). 

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: 

Toda a Bíblia é comunicação / de um Deus 

amor, de um Deus irmão. / É feliz quem crê 

na revelação, / quem tem Deus no coração. 

1 – Jesus Cristo é a Palavra, / pura imagem de 

Deus Pai. / Ele é vida e verdade, / a suprema 

caridade. 

2 – Os profetas sempre mostram / a vontade do 

Senhor. / Precisamos ser profetas, / para o 

mundo ser melhor. 

3 – Nossa fé se fundamenta/ na palavra dos 

apóstolos. / João, Mateus, Marcos e Lucas / 

transmitiram esta fé. 

4 – Vinde a nós, o’ Santo Espírito, / vinde nos 

iluminar. / A Palavra que nos salva, / nós 

queremos conservar. 

 

Animador: Estamos reunidos em Nome do Pai, 

e do Filho e o Espírito Santo. 

Todos: Amém! 

 

Animador: Neste mês de setembro de 2020, 

exaltamos e honramos – com a Igreja do Brasil 

– o Livro das Sagradas Escrituras. Rezamos, 

pois, iluminados pelo Livro do Deuteronômio 

(que quer dizer Segunda Lei). Este livro foi 

escrito por pessoas diferentes, em épocas 

diferentes e em contextos diferentes: registra a 

história do Povo de Deus desde o período em 

que Israel ainda não se entendia como Nação e 

chega ao período da reestruturação após a 

experiência duríssima no exílio na Babilônia. 

Uma característica marcante deste Escrito é o 

convite (às vezes por palavras duras demais) à 

conversão do coração ao Senhor Deus Todo 

Poderoso. As leis, os decretos, os costumes e 

as normas contidas neste Livro visam sempre a 

fidelidade ao Senhor. Desse modo, podemos 

dizer que este Escrito Sagrado é – para cada 

um de nós – um convite amoroso de nosso 

Deus, que coloca diante de nós a “vida e a 

morte”, e que espera, como Pai Zeloso, que 

escolhamos “a vida” (cf. Dt 30,19). 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 30, 19-20) 

 

Animador: Cantemos juntos: 

Envia tua Palavra, / Palavra de salvação, / 

que vem trazer esperança, / aos pobres, 

libertação. 

Tua Palavra de vida é como a chuva que cai, / 

que torna o solo fecundo e faz nascer a 

semente; / é água viva da fonte, que faz florir o 

deserto, / é uma luz no horizonte, / é novo 

caminho aberto. 

Envia tua Palavra, / Palavra de salvação, / 

que vem trazer esperança, / aos pobres, 

libertação. 

 
Leitor: Leitura do Livro do Deuteronômio: 
30,19Hoje eu tomo o céu e a terra como 

testemunhas contra vocês: eu lhe propus a vida 

ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolha, 

portanto, a vida, para que você e seus 

descendentes possam viver, 20amando ao 

Senhor Seu Deus e apegando-se a ele, porque 

ele é a sua vida e o prolongamento de seus 

dias. Desse modo, você poderá habitar sobre a 

terra que o Senhor seu Deus jurou dar a seus 

antepassados Abraão, Isaac e Jacó. 

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: 

• O Povo de Deus tem diante de si dois 

caminhos: a vida e a morte; se 

escolher de forma equivocada trilhar o 

caminho do mal poderá afastar-se de 

Deus e, necessariamente, morrerá; 

• A escolha pela vida passa por nossas 

opções: é um caminho que precisa ser 

construído – na individualidade, na vida 

em família, na vida eclesial, na vida em 

sociedade – de forma lenta e gradual 

na presença do Deus da vida; 

• Por fim, o Livro do Deuteronômio nos 

convida a meditar sobre a lei. É uma 

das formas que Deus encontrou para 

chegar até nós. Pela lei (mesmo que 

nos pareça sofrido obedecê-la), 

podemos ser chamados à conversão e 

a uma vida de santidade. 

 

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. 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! 

 

                      

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 


