
Círculo-Bíblico em Família –22 a 29/11 2020 

 “O último inimigo a ser destruído é a morte” 

(1 Cor 15,26). 

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, um crucifixo e uma 

imagem de Nossa Senhora. 

 
Animador: Cantemos juntos: 

1 - Vou sair pelos prados buscando ovelhas que 

estão sem pastor, / Eu as trarei com carinho de 

volta, sem fome ou temor! / Nos meus ombros, 

ovelhas feridas, sem dor, poderão descansar! / 

Devolverei os seus campos, darei novamente a 

paz! 

Sou Rei, sou o bom Pastor! Vinde ao banquete 

que vos preparei, e fome jamais tereis! / A quem 

vamos, ó Senhor? / Só Tu tens palavra de vida 

e te dás em refeição! 

2 - Sou a porta segura do aprisco, rebanho feliz 

eu farei: / de todo o mal e injustiça, ovelhas eu 

defenderei! / Mercenários, que fogem pra longe 

deixando o rebanho ao léu, / não terão parte 

comigo no Reino que vem do céu! 

 

Animador: Estamos reunidos em Nome do Pai, 

e do Filho e o Espírito Santo. 

Todos: Amém! 

 

Animador: Irmãos e irmãs, aproximamo-nos do 

final do mês de novembro. No domingo passado 

celebramos a Solenidade de Nosso Senhor 

Jesus Cristo, Rei do Universo: a Festa da Vida 

Eterna e do Reino Eterno de Cristo. Deste Reino 

todos somos convidados a participar. 

Leitor 1: Também para esta Vida Eterna somos 

todos convocados a nos preparar. Neste 

encontro, encerramos nossa reflexão sobre a 

vida e a morte na perspectiva cristã católica. A 

vida eterna deve ser preparada pela vida 

presente por meio do encontro com Jesus em 

nossos irmãos e irmãs necessitados. Deve ser 

preparada pela prática das Obras de 

Misericórdia. 

Leitor 2: “Quando o Filho do Homem vier em 

sua glória, acompanhado de todos os anjos, 

então se assentará em seu trono glorioso. 

Todos os povos da terra serão reunidos diante 

dele, e ele separará uns dos outros, assim como 

o pastor separa as ovelhas dos cabritos” (Mt 

25,31-32). 

Leitor 1: Aqueles dentre nós que – em vida – 

tiver vivido uma vida digna e que tiver 

professado a fé em Jesus Cristo ouvirá do 

Senhor: “vinde, benditos de meu Pai! Recebei 

como herança o Reino que meu Pai vos 

preparou desde a criação do mundo (Mt 25,34). 

Leitor 1: Como podemos saber se seremos 

dignos da Vida Eterna? Jesus mesmo nos 

responde: “Pois eu estava com fome e me 

destes de comer; eu estava com sede e me 

destes de beber; eu era estrangeiro e me 

recebestes em casa; eu estava nu e me 

vestiste; eu estava doente e cuidastes de mim; 

eu estava na prisão e fostes me visitar (Mt 

25,35-36). 

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 

morto e Ressuscitado, 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 instruístes os corações dos vossos fiéis, 

com a luz do Espírito Santo, fazei que 

apreciemos retamente todas as coisas; segundo 

o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua 

consolação. Por Cristo Senhor Nosso. Amém! 

 



 
 II – Escuta à Palavra de Deus (1 Cor 15,20-26) 

Animador: Cantemos juntos: 
 

Fala, Senhor, fala da vida! / Só Tu tens 

palavras eternas: / queremos te ouvir! (Bis) 

 

Leitor: Leitura da Primeira Carta de São Paulo 

aos Coríntios: 

Irmãos, 15,20na realidade, Cristo ressuscitou dos 

mortos como primícias dos que morreram. 
21Com efeito, por um homem veio a morte, e é 

também por um homem que vem a ressurreição 

dos mortos. 22Como em Adão todos morrem, 

assim também em Cristo todos reviverão. 
23Porém, cada qual segundo uma ordem 

determinada: em primeiro lugar, Cristo, como 

primícias; depois, os que pertencem a Cristo, 

por ocasião da sua vinda. 24A seguir, será o fim, 

quando ele entregar a realeza a Deus-Pai, 

depois de destruir todo principado e todo poder 

e força. 25Pois, é preciso que ele reine, até que 

todos os seus inimigos estejam debaixo de seus 

pés. 26O último inimigo a ser destruído é a 

morte.  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: 

• É importante ressaltar que a vida 

eterna está intimamente 

relacionada com a vida presente. O 

Reino Eterno de Jesus inicia-se 

neste mundo;  

• O julgamento deste mundo (e o de 

cada um de nós em particular) será 

realizado no fim dos tempos. Diante de 

Jesus, faremos nossa revisão de vida 

e, então, conheceremos o quanto 

correspondemos ou não ao Amor de 

Deus por nós; 

• Tanto os vivos quanto os falecidos, 

portanto, se encontrarão com o 

Senhor, nossa Vida e nossa 

Esperança. E com Ele reinaremos 

por todos os séculos dos séculos; 

• Sinto-me, desde esta vida, 

participante do Reino Eterno de 

Nosso Senhor Jesus Cristo.  A fé 

na ressurreição de Cristo me leva a 

viver esta vida com 

responsabilidade e como 

preparação para a vida eterna? 

Aproveitei este mês de novembro 

para rezar pelos fiéis defuntos? 

 

 

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: 

Vós sois meu Pastor, ó Senhor, / nada me 

faltará se me conduzis. 

1 - Em verdes pastagens me leva a repousar. 

/ Em fontes bem tranquilas, as forças 

recobrar. 

2 - Por justos caminhos, meu Deus, vem me 

guiar. / De todos os perigos, meu Deus, vem 

me livrar! 

3 - Meu Deus junto a mim, o mal não temerei; 

/ seguro em seu cajado, tranquilo eu estarei. 

4 - Me preparais a mesa perante o opressor, / 

me perfumais a fronte, minha taça 

transbordou. 

5 - Felicidade e amor sem fim me seguirão, / 

um dia em vossa casa, meus dias passarão. 

           

 

 

 

 
 

 


