
Círculo-Bíblico em Família – 5º Encontro: 

06/09 a 12/09 

 “Ame o Senhor seu Deus com todo o seu 

coração” (cf. Dt 6,4). 

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: 

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. 

 

Animador: Estamos reunidos em Nome do Pai, 

e do Filho e o Espírito Santo. 

Todos: Amém! 

 

Animador: Continuamos, com a Igreja do 

Brasil, nossa meditação e nosso 

aprofundamento sobre o Livro do Deuteronômio; 

Texto Sagrado escolhido para este mês da 

Bíblia, que tem como tema: “Abre tua mão para 

o teu irmão” (Dt 15,11). Neste nosso encontro, 

voltemos nossa atenção à Origem. O Deus que 

nos criou se Revela a nós como Deus da Vida e 

faz Aliança conosco. A iniciativa é de Deus. Foi 

Ele mesmo quem chamou nossos pais ao 

convívio com Ele. E não somente nossos pais. 

O Livro do Deuteronômio lembra-nos que “o 

Senhor nosso Deus fez uma Aliança conosco no 

Horeb. O Senhor não fez essa Aliança com 

nossos antepassados, mas conosco, que hoje 

aqui estamos todos vivos” (Dt 5,2-3). A 

atualidade da Aliança se mostra na comunidade 

dos fiéis que se reúnem em torno da Palavra da 

Vida. Em contrapartida, diante de tamanho amor 

e dedicação de Deus para conosco, somos 

convidados a reconhecer Sua Soberania, Sua 

Misericórdia, Seu Poder Salvador. Amá-lo acima 

de todas as coisas e testemunhar esse amor 

com gestos sinceros por meio de uma vida que 

anuncie Sua Grande Obra de Amor é, pois, 

escolher a Vida, a vida eterna. 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 6, 4-7) 

 

Animador: Cantemos juntos: 

Escuta Israel, Javé teu Deus vai falar 

Escuta Israel, Javé teu Deus vai falar 

Fa…la Senhor Javé, Israel quer te escutar... 

Fa…la Senhor Javé, Israel quer te escutar... 

(REPETE INICIO AO FIM) 

 

 
Leitor: Leitura do Livro do Deuteronômio: 
6,4

Ouça, Israel! O Senhor nosso Deus é o único 

Senhor. 
5
Portanto, ame o Senhor seu Deus com 

todo o seu coração, com toda a sua alma e com 

toda a sua força. 
6
Que estas palavras, que hoje 

eu lhe ordeno, estejam no seu coração. 
7
Você 

as inculcará em seus filhos, e delas falará 

sentado em sua casa e andando em seu 

caminho, estando deitado e de pé. 

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 texto que ouvimos faz questão 

de salientar que a Aliança continua 

atual; não só nossos pais, mas 

cada um de nós é chamado a viver 

nesta Aliança de Amor; 

 Amar a Deus sobre todas as coisas 

é reconhecer que o Senhor é o 

Único Deus; este Deus dá vida ao 

ser humano; em resposta ao Amor, 

cada homem/mulher é chamado a 

reconhecer o Senhor como Único 

Deus digno de toda adoração; 

 A Aliança que Deus fez com seu 

povo precisa ser transmitida de 

geração em geração, em todos os 

momentos de nossas vidas; 

 Uma curiosidade: O Livro do 

Deuteronômio é o Livro do Antigo 

Testamento mais citado no Novo 

Testamento (mais de 200 vezes). 

O que demonstra a importância 

desse escrito para as primeiras 

comunidades cristãs 

 

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 ao Amor que Deus nos Revela em 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: 

Santo Livro, Santo Livro, 

louvado seja Deus por teus autores, 

louvado seja Deus por teus 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. 

 

                      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


