
Círculo Bíblico em Família – 1º 

Encontro: 31/05 a 06/06 

Reunidos em torno da Palavra de Deus 

“Mulher, este é o teu filho”. 

“Filho, esta é a tua mãe” (Jo 

19,26-27) 

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/rezemos 

juntos: 
Ensina teu povo a rezar, Maria, Mãe de 

Jesus 

Que um dia teu povo desperta e na certa 

vai ver a luz 

Que um dia teu povo se anima e caminha 

com teu Jesus. 

 

Animador: Estamos reunidos em 

Nome do Pai, e do Filho e do 

Espírito Santo. 

Todos: Amém! 

 

Animador: Neste tempo de 

pandemia, em que não podemos 

nos reunir com os demais irmãos, 

meditemos a Palavra de Deus, em 

comunhão com nossa Arquidiocese, 

com nossa Paróquia, com nossa 

Comunidade Eclesial. Desta forma, 

fazemos comunhão e 

testemunhamos nossa pertença a 

esta Igreja viva e atuante, que nos 

chama a vivenciar o amor em 

nossos lares. Que a Virgem Maria, 

Mãe de Deus e da Igreja, nos auxilie 

com sua poderosa intercessão. 

 

 

 

Todos: Bendito seja o Senhor 

Deus, que nos reúne em torno de 

Seu Filho Jesus Cristo e de sua 

Palavra de Vida! 

 

Animador: Rezemos, suplicando a 

Graça do Espírito Santo em nosso 

meio: 
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 

19,25-27) 

 

Animador: cantemos/rezemos 

juntos: 

Confiemo-nos ao Senhor / ele é justo e tão 

bondoso 

Confiemo-nos ao Senhor / aleluia! 

 



Leitor: Anúncio do Evangelho de 

Jesus Cristo, segundo João: 
25Perto da Cruz de Jesus, estavam 

de pé a sua mãe, a irmã da sua 

mãe, Maria de Cléofas, e Maria 

Madalena. 26Jesus, ao ver sua mãe 

e, ao lado dela, o discípulo que ele 

amava, disse à mãe: “mulher, este é 

o teu filho”. 27Depois disse ao 

discípulo: “Esta é a tua mãe”. 

Daquela hora em diante, o discípulo 

a acolheu consigo. Palavra da 

Salvação. 

Todos: Glória a vós, Senhor! 

 

 
 

Animador: rezemos, meditemos e 

aprofundemos esta Palavra de 

nossa Salvação. Primeiro façamos 

silêncio. Depois podemos repetir 

uma palavra ou uma frase 

(versículo) que mais nos faz pensar. 

Em seguida podemos partilhar o 

que essa Palavra nos fez pensar. 

 
Algumas Pistas para a Reflexão: 

 Jesus Cristo, na Cruz, confia sua 

Mãe à Igreja e, por outro lado, 

confia a Igreja à sua Mãe; 

 Por Maria, sem diminuir a 

importância de Cristo, os fiéis 

suplicam a proteção e o amor de 

Deus Pai; 

 Maria é modelo para todo cristão 

por que é: Virgem que ouve… que 

ora/intercede… que dá à luz o 

Salvador… e que também o 

oferece na Cruz. Maria é, por fim, 

Virgem Prudente e Vigilante que 

aguarda a ressurreição do Filho 

Amado; 

 Somos chamados, com Maria e 

toda a Igreja, a nos alegrar com a 

Ressurreição do Senhor e a 

também aguardar o dia de nossa 

ressurreição. 

 

III – Oração Conclusiva 

 

Animador: Confiemo-nos ao 

Coração de Jesus, pela poderosa 

intercessão de Nossa Senhora, Mãe 

da Igreja: 

Todos: Pai Nosso… Ave-Maria… 

Glória ao Pai… 

 

Animador: Estivemos e 

permaneceremos unidos em Nome 

do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 

Todos: Amém! 

 
Santa mãe Maria nessa travessia / Cubra-

nos teu manto cor anil / Guarda nossa vida, 

Mãe Aparecida / Santa Padroeira do Brasil 

/ Ave, Maria! Ave, Maria! 

 

 


