
Círculo-Bíblico em Família – 8 a 14/11 2020 

 “Eu sei que o meu Redentor está vivo e que, 

por último, se levantará sobre o pó” (Jó 19, 

25). 

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, um crucifixo e uma 

imagem de Nossa Senhora. 

 
Animador: Cantemos juntos: 

1 -   A vida pra quem acredita / não é passageira 

ilusão. / E a morte se torna bendita / porque é 

nossa libertação. 

Nós cremos na vida eterna / e na feliz 

ressurreição. / Quando de volta à casa paterna, 

/ com o Pai os filhos se encontrarão. 

2 -   No céu não haverá tristeza, / doença nem 

sombra de dor: / e o prêmio da fé é a certeza / 

de viver feliz com o Senhor. 

3 -   O Cristo será, neste dia, / a luz que há de 

em todos brilhar; / a ele imortal melodia, / os 

eleitos hão de entoar. 

 

Animador: Estamos reunidos em Nome do Pai, 

e do Filho e o Espírito Santo. 

Todos: Amém! 

 

Animador: Irmãos e irmãs, a Comemoração 

dos Fiéis Defuntos nos leva a refletir sobre o 

destino último de todo homem e de toda mulher. 

A fé da Igreja nos ensina que a morte é o 

momento final de nossa jornada nesta Terra e, 

ao mesmo tempo, o início de uma vida plena no 

Reino dos Céus. 

Leitor 1: A Sagrada Escritura nos apresenta a 

evolução da percepção dessa Revelação toda 

especial por parte de Deus. No Antigo 

Testamento, algumas passagens nos indicam 

os inícios de nossa crença na ressurreição. E o 

Novo Testamento nos apresenta a maturidade 

dessa fé. 

Leitor 2: Jesus nos revela que o Pai é o Deus 

dos vivos e não dos mortos, porque para Deus 

todos vivem (cf. Lc 20,38). Portanto, a fé na 

Ressurreição já estava presente no Povo do 

Antigo Testamento. Os fariseus acreditavam em 

ressurreição, em anjos e em espíritos. 

Leitor 1: No Segundo Livro dos Macabeus há 

um belo testemunho a esse respeito. Judas 

Macabeu faz uma coleta e a envia ao Templo 

para que fossem oferecidos sacrifícios pelos 

soldados mortos na guerra. Ora, somente faz 

sentido um sacrifício ou uma prece por alguém 

que sabemos estar morto (neste mundo), se 

cremos que – de fato – o falecido continua vivo 

em algum lugar; e que, mesmo lá, onde quer 

que esteja, nossas preces poderão ajudá-lo. 

Animador: Ó Deus da esperança, que nos 

cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela 

ação do Espírito Santo, esteja convosco. 
 

Todos: Bendito seja o Senhor Deus que, pela 

força do Espírito Santo, nos reúne e nos convida 

a participar do Reino de Seu Filho Jesus Cristo, 

morto e ressuscitado, inserindo-nos em Seu 

Mistério de Comunhão! 

 

Animador: Invoquemos o Espírito Santo sobre 

nós, para que possamos acolher em nossos 

corações a mensagem de amor da Trindade 

Santa, revelada 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 (2 Mc 12,43-46) 

 

Animador: Cantemos juntos: 

Fala, Senhor, fala da vida! / Só Tu tens 

palavras eternas: / queremos te ouvir! 

(Bis) 

 
 

Leitor: Leitura do Livro dos Macabeus: 

Naqueles dias, 12,43Judas mandou fazer uma 

coleta, recolhendo cerca de dez mil dracmas, 

que enviou a Jerusalém para que se oferecesse 

um sacrifício pelo pecado. Ação justa e nobre, 

inspirada na sua crença na ressurreição. 44Pois, 



se ele não esperasse que os soldados mortos 

haviam de ressuscitar, teria sido vão e supérfluo 

rezar por eles. 45Considerava, porém, que aos 

que morrem piedosamente está reservada uma 

bela recompensa. 46Santo e piedoso 

pensamento, este de orar pelos mortos. Por isso 

ele ofereceu um sacrifício expiatório pelos 

defuntos, para que fossem livres de seus 

pecados. 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 de segundo Macabeus que 

meditamos é um belo testemunho 

da fé de grande parte de Israel; 

isso indica que o Povo da Antiga 

Aliança também esperava a 

Ressurreição e a Vida Eterna; 

• A Sagrada Escritura elogia a atitude de 

Judas Macabeu. E nos indica que, pela 

fé, podemos esperar uma bela 

recompensa nos Céus. A morte não 

será a última Palavra; pois o Deus da 

Vida, Pai de Nosso Senhor Jesus 

Cristo – Ressurreição e Vida – nos 

chamará de volta à vida quando 

passarmos pela morte; 

• É bastante significativo o fato de o 

Sacrifico de Judas Macabeu estar bem 

próximo do costume dos cristãos 

católicos de fazerem orações ou de 

pedirem que se celebrem Santas 

Missas pelos falecidos; 

• Quando penso em ressurreição, o 

que me vem ao coração? Confio no 

poder que Deus tem de ressuscitar 

os mortos? Em minhas orações, 

rezo por aqueles que já faleceram, 

seguindo o exemplo de Judas 

Macabeu? Vivo esta minha vida, 

esperando a vida do mundo que há 

de vir? 

 

 

III – Oração Conclusiva 

 

Animador: Que a Palavra Sagrada nos ensine, 

por meio de nosso testemunho de vida e de 

santidade, a amar e a honrar o Mistério de 

Comunhão entre o Céu e a Terra. Por esta 

Palavra de Vida, no Batismo, somos 

configurados a Cristo e feitos participantes do 

Seu Reino de Vida, de Paz, de Justiça e de 

Eternidade. 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: 

1.  Com minha Mãe estarei, / na santa glória, 

um dia; / ao lado de Maria, / no céu triunfarei.  

No céu, no céu, com minha Mãe estarei. (Bis) 

2. Com minha Mãe estarei, / aos anjos me 

ajuntando, / do Onipotente ao mando, / 

hosanas lhe darei.  

3. Com minha Mãe estarei, / então coroa 

digna, / de sua mão benigna, / feliz receberei.  

4. Com minha Mãe estarei, / palavra 

deleitosa, / que, em hora trabalhosa, / fiel 

recordarei.  

5. Com minha Mãe estarei, / e sempre neste 

exílio, / de seu piedoso auxílio / com fé me 

valerei.             

 

 

 

           

 
 

 

 


