
Círculo-Bíblico em Família – 5º Encontro: 

30/08 a 05/09 

 “Abra a mão em favor do seu irmão” (cf. Dt 

15,11). 

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: 

A Bíblia é a palavra de Deus / semeada no 

meio do povo, / que cresceu, cresceu e nos 

transformou, / ensinando-nos viver num 

mundo novo. 

1 - Deus é bom, nos ensina a viver, / nos revela 

o caminho a seguir. 

Só no amor, partilhando seus dons, / sua 

presença iremos sentir. 

2 - Somos povo, o Povo de Deus, / e formamos 

o reino de irmãos. 

/ E a Palavra, que é viva, nos guia / e alimenta a 

nossa união. 

 

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, por uma tradição que remonta ao 

Concilio Vaticano II (1965), dedica atenção 

especial ao livro das Sagradas Escrituras. 

Embora sempre presente no dia a dia de nossas 

vidas, neste mês celebramos solenemente a 

Palavra da Vida, a Palavra da Salvação. “Com 

efeito, nos Livros Sagrados, o Pai que está nos 

céus vem amorosamente ao encontro dos seus 

filhos, a conversar com eles” (Dei Verbum, 21). 

Para este ano de 2020, com o tema: “Abre tua 

mão para o teu irmão” (Dt 15,11), a Igreja 

propõe que estudemos e meditemos o Livro do 

Deuteronômio. Neste livro, estão contidas 

muitas reflexões sobre moral, ética, 

religiosidade. Nele também são indicadas 

muitas formas de se relacionar com Deus e com 

os irmãos. O nome do livro – “Deuteronômio” – 

significa “Segunda Lei”, uma tradução 

equivocada de “cópia da Lei” (Dt 17,18), por se 

entender que a “Primeira Lei” seria o “conjunto 

de leis” entregue no Sinai a Moisés (Ex 19–Nm 

9). Assim, neste mês, junto com toda a Igreja do 

Brasil, em nossos encontros de círculo bíblico 

estudaremos, meditaremos, rezaremos e 

celebraremos a Palavra de Deus, a partir do 

Livro do Deuteronômio. 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 15, 7-8.10-

11) 

 

Animador: Cantemos juntos: 

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. 

 
Leitor: Leitura do Livro do Deuteronômio: 
15,7

Quando no seu meio houver um pobre, 

mesmo que seja um só de seus irmãos, numa 

só porta de suas cidades, na terra que o 

Senhor, o seu Deus, dará a você, não endureça 

o coração, nem feche a mão para esse irmão 

pobre. 
8
Pelo contrário, abra a mão e empreste o 

que está faltando para ele, na medida em que o 

necessitar. 
10

Quando você lhe der alguma coisa, 

não o faça de má vontade, porque, em resposta 

a esse gesto, o Senhor, o Seu Deus, abençoará 



você em todo o seu trabalho e em todas as suas 

iniciativas. 
11

Veja bem! Não deixará de haver 

pobres no meio da Terra. É por isso que eu lhe 

ordeno: abra a mão em favor do seu irmão, do 

seu pobre e do seu necessitado, na terra onde 

você está. 

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: 

 Num contexto de ano sabático 

(celebrado a cada sete anos), o trecho 

que ouvimos fala da justiça com o 

irmão necessitado; 

 A proposta é a de que “não haja 

necessitados entre nós”; para que isso 

ocorra, precisamos estender as mãos 

aos mais pobres e necessitados; 

 O Livro do Deuteronômio nos ajuda a 

compreender que a amizade com Deus 

exige imediato socorro aos irmãos. 

 

III – Oração Conclusiva 

 

Animador: Que o Senhor venha em nosso 

socorro e, por Sua Palavra, nos ajude a 

compreender a urgência da caridade. Assim 

procedendo, cada um de nós contribuirá para 

que o Reino de Deus se mostre em toda a sua 

força, já nesta terra em que o Senhor nos 

colocou. 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: 

Se o meu irmão me estende a mão, / E pede um 

pouco do meu pão, 

E eu não respondo, digo "não", / Errei de rumo e 

direção. 

Nessa mesa de perdão, o pão e vinho elevarei, / 

E pensando em meu irmão, 

O meu senhor receberei. 

Quero ver no meu irmão a imagem dele, 

Meu irmão que até nem tem 

O necessário pra ter paz. 

Quero ser pro meu irmão a resposta nele, 

Eu que vivo mais feliz e às vezes tenho até 

demais. 

 

                      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


