
Círculo-Bíblico em Família – 31 de janeiro a 

06 de fevereiro de 2021 

 “Cristo é nossa paz” (Ef 2,14a) 

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, uma vela acesa e 

um Crucifixo. 

 
Animador: cantemos juntos: 

Eis o tempo de conversão, / eis o dia da 

salvação: / Ao Pai voltemos, juntos 

andemos, / eis o tempo de conversão! 

Os caminhos do Senhor / São verdade, 

são amor, / dirigi os passos meus: / em 

vós espero, ó Senhor! /Ele guia ao bom 

caminho / quem errou e quer voltar. / Ele 

é bom, fiel e justo, / Ele busca e vem 

salvar. 

 

Animador: Estamos reunidos em Nome do Pai, 

e do Filho e o Espírito Santo. 

Todos: Amém! 

 

Animador: Irmãos e irmãs, retomemos nossas 

atividades pastorais, tanto quanto nos permitem 

as normas de higiene e de distanciamento social. 

Por um pouco mais de tempo, nosso Círculo 

Bíblico permanece no formato digital e para ser 

realizado em família. Em comunhão com toda a 

Igreja no Brasil, meditaremos neste mês a 

Campanha da Fraternidade de 2021. 

Leitor 1: A Campanha da Fraternidade é uma 

proposta da Igreja no Brasil para que nossos 

exercícios espirituais (muito apropriados para o 

Tempo da Quaresma) sejam acompanhados de 

uma forte reflexão sobre nosso tempo e nos leve 

à conversão e à busca de uma nova sociedade, 

por meio de nossa participação na comunidade e 

de nosso empenho pessoal. 

Leitor 2: Este ano, a Campanha é ecumênica e 

tem como Tema: “Fraternidade e diálogo: 

compromisso de amor”. Isso significa que nós 

cristãos, católicos ou não, temos a oportunidade 

de rezar juntos e de meditar a Palavra de Deus 

em torno de nossa fé comum: a Salvação em 

Jesus Cristo. 

Leitor 1: Iluminará nossa reflexão de hoje o texto 

bíblico de inspiração para o Lema da Campanha: 

“Cristo é a nossa paz: do que era dividido, fez 

uma unidade. O diálogo mostra-se como 

caminho para a comunhão na luta por um mundo 

melhor; sem nos esquecermos de que nossa 

meta é a Eternidade. 

Animador: O Deus da esperança, que nos 

cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela 

ação do Espírito Santo – e que nos convida ao 

diálogo fraterno e à paz – esteja convosco. 

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 Santíssima 

Trindade, revelado em sua Palavra de Vida e de 

Comunhão, 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 (Ef 2,14-15) 

 

Animador: Cantemos juntos: 

Purificai, Senhor, meus ouvidos, 

purificai, Senhor, meu coração, para 

ouvir e guardar vossa Palavra! 

 

 
 

Leitor: Leitura da Carta de São Paulo aos 

Efésios: 

 

Irmãos, 2,14De fato, Cristo é a nossa paz! Ele que 

de dois povos fez um só, destruindo em sua 

própria carne o muro de separação, a inimizade, 
15A Lei dos mandamentos expressa em 

preceitos. Isso ele fez para criar em si mesmo, de 

dois povos, um só Homem Novo, estabelecendo 

a Paz. 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: 

• “Ef 2,14-15” nos ensina que Deus, 

em Jesus Cristo, chama a 

humanidade à comunhão; em Jesus 

Cristo, judeus ou gregos (ou seja, 

todos os homens e mulheres) são 

chamados a fazer parte do Reino de 

Deus; 

• Por isso, o diálogo é tão importante. 

Por ele, aprendemos o valor do 

respeito às diferenças. E, também 

por ele, temos a possibilidade de 

reafirmar nossa fé, no respeito 

mútuos às consciências; 

• Cristo mesmo nos chama ao 

diálogo. Ele nos chama ao encontro 

fraterno, mediado por Sua Palavra 

de Vida e de Comunhão. 

• Como posso, nesta Quaresma, 

preparar-me bem para a Páscoa do 

Senhor? Como a Campanha da 

Fraternidade pode inspirar-me na 

luta por uma sociedade mais justa? 

Como vivencio minha fé? Procuro 

dialogar com os cristãos não 

católicos, valorizando o que nos 

une: a fé em Jesus Cristo? 

III – Oração Conclusiva 

 

Animador: Que a Palavra Sagrada nos ensine, 

por meio de nosso testemunho de vida e de 

santidade, a buscar o diálogo fraterno e a 

colaborar com o projeto de construção da paz e 

da concórdia em nosso tempo. 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: 

Juntos como irmãos, membros da Igreja, 

/ vamos caminhando, vamos 

caminhando, / juntos como irmãos, ao 

encontro do Senhor. 

1. Somos povo que caminha / num 

deserto como outrora, / lado a lado, 

sempre unido / para a Terra     Prometida. 

2. Na unidade caminhemos, / foi Jesus 

quem nos uniu. / Nosso Deus hoje 

louvemos, / seu amor nos reuniu. 

3.  A Igreja está em marcha: / a um mundo 

novo vamos nós / onde reinará a paz, / 

onde reinará o amor.       

 

 

 

                

 
 

 


