
Círculo-Bíblico em Família – 04 a 10 de 

outubro de 2020 

 “Eis-me aqui, envia-me” (Is 6,8). 

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 Senhor me chamou, e eu respondi: 

"Eis-me aqui!" 

O Senhor me chamou, e eu respondi: 

"Eis-me aqui, Senhor!" 

1. Para levar a palavra que faz tudo na vida 

ser bem melhor; 

para anunciar novo tempo e viver nova 

proposta que vem de Deus. 

2. Pra proclamar que amor é maior, e o 

novo Reino se faz de irmãos; 

pra semear novo modo de ser: ir ao 

encontro do irmão no amor. 

3. Para plantar a semente da paz num 

coração que abrigou rancor; 

para entoar a canção do bem e entre as 

nações ser o seu sinal. 

 

Animador: Estamos reunidos em Nome do Pai, 

e do Filho e o Espírito Santo. 

Todos: Amém! 

 

Animador: Neste mês de outubro, a Igreja nos 

convida a refletir, a rezar e a apoiar a Missão da 

Igreja. Missão essa, iniciada em nossa própria 

casa, em nossa comunidade, em nosso 

trabalho… até atingir o mundo inteiro; por meio 

do Mistério de Comunhão vivido pelos cristãos 

em toda parte. A Campanha Missionária deste 

ano de 2020 tem por tema “A Vida é Missão” e 

será enriquecida pelo lema “Eis-me aqui, 

envia-me” (Is 6,8). Nosso querido Papa 

Francisco, na Exortação Apostólica A Alegria do 

Evangelho, nos recorda: “a missão no coração 

do povo não é uma parte da minha vida, ou 

ornamento a ser posto de lado. É algo que não 

posso arrancar do meu coração” (EG, nº 27). 

Santa Teresinha, Padroeira Principal de todas 

as Missões, afirma: “percebi e reconheci que o 

amor encerra em si todas as vocações, que o 

amor é tudo, abraça todos os tempos e lugares, 

numa palavra, o amor é eterno. Então, delirante 

de alegria, exclamei: ‘Ó Jesus, meu amor, 

encontrei minha vocação: minha vocação é o 

amor. No coração da Igreja, minha mãe, eu 

serei o amor’”. É o Amor (a Caridade Perfeita – 

Jesus Cristo) quem nos chama a evangelizar o 

mundo. Respondamos, pois com amor generoso 

a tão precioso convite. A Graça e a Paz do 

Cristo – que nos envia em Missão – 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 (Is 6, 5-8) 

 

Animador: Cantemos juntos: 

Pela palavra de Deus, saberemos por 

onde andar. 

 Ela é luz e verdade, precisamos 

acreditar. 

1. Cristo me chama, Ele é Pastor, sabe 

meu nome: fala, Senhor. 

2. Sei que a resposta vem do meu ser: 

“Quero seguir-te para viver”. 

3. Mãos estendidas pedem meu pão, devo 

parti-lo com meu irmão. 

 

 
 



Leitor: Leitura do Livro do Profeta Isaías: 

 
6,5Disse eu então: “ai de mim, estou perdido! 

Sou apenas um homem de lábios impuros, mas 

eu vi com meus olhos o rei, o Senhor dos 

Exércitos”.  6Nisto, um dos serafins voou para 

mim, tendo na mão uma brasa, que retirara do 

Altar com uma tenaz, 7e tocou minha boca, 

dizendo: “assim que isto tocou teus lábios, 

desapareceu tua culpa, e teu pecado está 

perdoado”. 8Ouvi a voz do Senhor que dizia: 

“Quem enviarei? Quem irá por nós”? Eu 

respondi: “aqui estou, envia-me”. 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: 

• Todos nós nos sentimos indignos 

de anunciar a Palavra de Deus; 

Isaías também se sentiu assim; 

porém, Deus, por meio do anjo, 

purifica-lhe os lábios; e também 

nos prepara para a missão; 

• Uma vez purificado, o profeta está 

apto para ouvir a voz de Deus; que 

clama por alguém que receberá 

uma missão; 

• Purificado e diante do chamado do 

Senhor Deus, só nos resta dizer: 

“eis-me aqui, Senhor, envia-me”.  

 

III – Oração Conclusiva 

 

Animador: Que a Palavra de Deus suscite em 

nossos corações o ardente desejo de 

evangelizar e nos torne fiéis a Cristo e à Igreja 

em sua missão evangelizadora. 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: 

Vai, vai, missionário do Senhor, 

vai trabalhar na messe com ardor. 

Cristo também chegou para anunciar, 

não tenhas medo de evangelizar! 

 

Chegou a hora de mostrarmos quem é 

Deus 

à América Latina e aos sofridos povos 

seus, 

que passam fome, labutam, se condoem, 

mas acreditam na libertação. 

 

Se és cristão, és também comprometido, 

chamado foste tu e também foste escolhido 

pra construção do Reino do Senhor. 

Vai, meu irmão, sem reserva e sem temor. 

                      

 
 

 


