
Círculo-Bíblico em Família - 27/09 a 03/10 

 “Se alguém guardar a minha palavra, nunca 

verá a morte” (cf. Jo 8, 51). 

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: 

Santo Livro, Santo Livro, 

louvado seja Deus por seus autores, 

louvado seja Deus por seus leitores. 

Santo Livro, Santo Livro, 

Santo Livro que me ensina a contemplar. 

Santo Livro, Santo Livro, 

Santo Livro que me ensina a caminhar. 

Quem te lê com amor e com fé, Santo Livro 

certamente viverá melhor. 

Quem te estuda querendo aprender, Santo Livro  

saberá caminhar, saberá. 

 

Animador: Estamos reunidos em Nome do Pai, 

e do Filho e o Espírito Santo. 

Todos: Amém! 

 

Animador: Neste mês de setembro, a Igreja do 

Brasil dedicou atenção especial ao livro das 

Sagradas Escrituras. A Palavra da Vida nos 

convoca: “Abre tua mão para o teu irmão” (Dt 

15,11). Por isso, em nossos encontros, 

estudamos, meditamos e procuramos aplicar, às 

nossas vidas, as ações e inspirações que o 

Livro do Deuteronômio suscitou em nossos 

corações. Afinal, Jesus Cristo – Palavra Eterna 

do Pai – nos ensina: “se alguém guardar a 

minha Palavra, nunca verá a morte” (cf. Jo 

8,51). No dia 30 de setembro comemoramos o 

“Dia da Bíblia”. Esta data foi escolhida pela 

Igreja Católica por coincidir com o dia da 

Memória de São Jerônimo (Padre e Doutor da 

Igreja) que, no ano 420, neste mesmo dia, 

faleceu em Belém (Israel).  Dentre os muitos 

feitos de São Jerônimo está o fato de ele ter 

traduzido a Sagrada Escritura do grego e do 

hebraico para o latim. Esta e a versão da Bíblia 

utilizada pela Igreja até hoje na liturgia. Para 

São Jerônimo, “quem ignora as Escrituras 

ignora o poder de Deus e sua sabedoria, ignorar 

as Escrituras é ignorar Cristo”. Portanto, louvar 

a Sagrada Escritura é louvar a Deus. 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 (Jo 8, 51-58) 

 

Animador: Cantemos juntos: 

Aleluia, aleluia, aleluia! 

Oxalá ouvísseis hoje a sua voz. 

Não fecheis os corações como em Meriba! 

Aleluia, aleluia, aleluia! 

 
Leitor: Proclamação do Evangelho de Jesus 

Cristo, segundo João: 

Naquele tempo, disse Jesus: 8,51“Eu garanto a 

vocês: se alguém guardar a minha palavra, 

nunca verá a morte”.  52Os judeus então lhe 

disseram: “agora temos certeza de que tu tens 

um demônio. Abraão morreu, e os profetas 

também; e tu dizes: ‘Se alguém guardar a minha 

palavra, nunca vai experimentar a morte’. 53Tu 

não és maior que o nosso pai Abraão, que 

morreu. E os profetas morreram. Quem tu achas 

que és”? 54Jesus respondeu: “se eu me glorifico 

a mim mesmo, a minha glória não é nada; é 

meu pai quem me glorifica, esse que vocês 

dizem: ‘Ele é nosso Deus’. 55E vocês não o 

conhecem, mas eu o conheço. E se eu dissesse 

que não o conheço, seria semelhante a vocês: 

um mentiroso. Mas, eu o conheço e guardo a 



palavra dele. 56Abraão, o pai de vocês, exultou 

esperando ver o meu dia. Ele viu e se alegrou”. 
57Os judeus então lhe disseram: “ainda não tens 

cinquenta anos, e viste Abraão”? 58Disse-lhes 

Jesus: “Eu garanto a vocês: antes que Abraão 

existisse, Eu Sou”. 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: 

• O Livro do Deuteronômio nos 

apresenta a Lei de Deus; contudo, 

Cristo, como visto no Evangelho é a 

Nova Lei que oferece a Vida, 

alicerçada no Amor e na fidelidade à 

Sua Palavra; 

• Quem ouve a Jesus Cristo, ouve Seu 

próprio Pai; e, por ser fiel à Sua 

Palavra, também viverá eternamente; 

• Cristo é a Palavra da Vida, a Nova Lei 

do Amor, que corrige, aperfeiçoa e leva 

à plenitude a Lei contida no 

Deuteronômio.  

 

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: 

É como a chuva que lava / É como o 

fogo que arrasa. 

Tua palavra é assim / Não passa por 

mim sem deixar um sinal. (bis) 

Tenho medo de não responder / De fingir 

que eu não escutei. 

Tenho medo de ouvir o teu chamado / Virar 

do outro lado 

E fingir que não sei. 

                      

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


