
Círculo-Bíblico em Família – 4º Encontro: 

23/08 a 29/08 

 “Como posso entender se ninguém me 

explica” (cf. At 8,31). 

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: 

O Deus que me criou, / me quis, me 

consagrou / para anunciar o seu amor. (bis) 

Eu sou como chuva em terra seca. (bis) / Pra 

saciar, fazer brotar, eu vivo pra amar e pra 

servir! (bis) 

É missão de todos nós, Deus chama, eu 
quero ouvir a sua voz! (bis) O Deus que me 
criou... 
Eu sou, sou profeta da verdade. (bis) / Canto a 

justiça e a liberdade, / eu vivo pra amar e pra 

servir! (bis) 

Animador: Estamos reunidos em Nome do Pai, 

e do Filho e do Espírito Santo. 

Todos: Amém! 

 

Animador: Nesta última semana de agosto, 

rezamos – com toda a Igreja – pela Vocação ao 

Laicato (dos leigos), especialmente pela 

Vocação do Catequista, cujo dia será 

especialmente celebrado no dia 30 de agosto de 

2020. O serviço à evangelização é confiado aos 

Catequistas: fiéis chamados a anunciar a Boa 

Nova de Jesus. A Catequese é ampla e abarca 

todas as etapas da vida humana e do itinerário 

cristão, desde o nascimento até uma boa 

preparação para a vida eterna. Está, pois 

presente na preparação adequada para o 

Batismo, a Primeira Eucaristia e a Crisma (Os 

Sacramentos da Iniciação Cristã). Igualmente 

está presente na preparação dos noivos para o 

Matrimônio. A vida em Comunidade, a vivência 

dos Sacramentos e o acompanhamento do 

Serviço de Animação Vocacional (SAV) são, de 

forma particular, uma preparação para o 

Ministério Ordenado ou para a Vida Consagrada 

e Religiosa. Os Sacramentos de Cura 

(Confissão e Unção dos Enfermos) também 

pressupõem uma adequada Catequese. 

Portanto, o catequista tem a responsabilidade 

de iniciar e educar, na fé cristã católica, os filhos 

e as filhas de Deus, dispersos pelo mundo 

inteiro; a começar de sua própria casa, de sua 

própria família, de sua comunidade de fé… A 

Graça e a Paz do Cristo – Senhor que nos 

educa por meio de nossos irmãos e irmãs 

catequistas – 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 (At 

8,30-31.34-35) 
 

Animador: Cantemos juntos: 

Ai de mim se eu não disser 

a verdade que eu ouvi! 

Ai de mim, se eu me calar 

quando Deus me mandar falar! 

Muitos homens anunciaram 

a Palavra da Salvação, 

transformando suas vidas 

na mais bela pregação. 

 
Leitor: Leitura dos Atos dos Apóstolos: 

A caminho de Gaza, 
8,30

Filipe correu para perto 

da carruagem e ouviu o funcionário lendo o livro 

do profeta Isaías. Aí perguntou: – o senhor 

entende o que está lendo? 
31

Como posso 

entender se ninguém me explica? – respondeu 

o funcionário. Então convidou Filipe para subir e 

sentar-se com ele na carruagem. 
34

O funcionário 

perguntou a Filipe: – Por favor, me explique uma 



coisa! De quem é que o profeta está falando 

isso? É dele mesmo ou de outro? 
35

Então, 

começando com aquela parte da Escritura, 

Filipe anunciou ao funcionário a boa notícia a 

respeito de Jesus.    

Palavra do Senhor 

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: 

 Na leitura proclamada, Filipe é enviado 

a um funcionário etíope; ele lia as 

Escrituras, mas não as compreendia; 

 O clamor do etíope: “como posso 

entender se ninguém me explica” (At 

8,31) é também o clamor dos filhos e 

filhas de Deus que são chamados à 

conversão, mas precisam de auxílio 

para conhecer e compreender a Cristo 

e Sua Igreja; 

 Filipe (neste caso, um catequista) 

acolhe o etíope e lhe apresenta Cristo 

e sua Palavra de Vida, que levam à 

conversão; 

 A vocação do Catequista é de suma 

importância para a Igreja. Por “suas 

mãos e por seu conhecimento” muitas 

gerações são apresentadas a Cristo o 

Salvador. 

 

III – Oração Conclusiva 
 

Animador: Que o Senhor sempre envie 

operários para a sua messe. E que não faltem 

aos nossos catequistas: oportunidade de estar 

com o Senhor, disposição para o serviço à 

evangelização, carinho e dedicação à Igreja. A 

todos os nossos catequistas, nossa gratidão e 

respeito! 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! 

 

 
 

Aprender um pouco mais / é catequese 

permanente. / Crescer na fé em Jesus Cristo 

/ é dever de toda gente. 

1 - Deus nos falou aqui / pelos profetas, sim, / 

falou mais forte pelo Filho seu, / que se fez 

homem, sim, / e habitou aqui, / nos trouxe a vida 

e numa cruz morreu. 

2 - A catequese aqui / é comunicação / de Deus 

com o homem na comunidade. / Sua linguagem, 

sim, / deve adaptar-se / à condição de cada 

realidade. 

3 - O catequista então / deve participar / da vida 

viva do Povo de Deus, / das lutas e alegrias / 

pra comunicar / a Boa-Nova / do Reino dos 

céus. 

4 - Queremos ser, Jesus, / bons catequistas, 

sim, / levando paz e amor no coração. / 

Abençoai o nosso / esforço pra viver / gestos 

concretos de salvação. 

 

                      

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


