
Círculo-Bíblico em Família –15 a 21/11 2020 

 “Deus trará de volta, com Cristo, os que 

através dele entraram no sono da morte” (1 

Ts 4,14). 

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, o mês de novembro 

é dedicado à oração piedosa pelos fiéis 

defuntos. A Igreja convida os seus filhos a 

fazerem memória de seus entes queridos e a 

rezarem por aqueles que partiram. Porém, não 

com tristeza e angústia, mas com esperança e 

fé na Ressurreição. Embora cheios de saudade, 

somos chamados ao testemunho de nossa fé na 

vida após a morte. Jesus, antes de morrer 

ressuscitou pelo menos três pessoas. Os relatos 

demonstram o poder que Cristo tem de 

ressuscitar os mortos. 

Leitor 1: Jesus ressuscita a filha de Jairo, que 

acabara de falecer (Mt 9,18-26). O centurião 

clama a Jesus: “Minha filha acaba de morrer. 

Mas, vem, impõe a mão sobre ela, e ela viverá” 

(Mt 9,18). 

Leitor 2: Jesus ressuscita o filho de uma viúva, 

residente em Naim, que já tinha sido velado e 

estava a caminho do sepultamento (Lc 7,11-17). 

Jesus sente compaixão, aproxima-se do caixão 

e diz: “Jovem, eu lhe ordeno, levante-se. O 

morto sentou-se e começou a falar” (cf. Lc 7,14-

15). 

Leitor 1: Por fim, Jesus ressuscita o amigo 

Lázaro, que já estava sepultado há quatro dias 

(Jo 11,17-44). Neste relato, Jesus declara a 

Marta: “eu sou a ressurreição. Quem acredita 

em mim, ainda que morra, viverá” (Jo 11,25). 

 

Animador: O Deus da esperança, que nos 

cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela 

ação do Espírito Santo, esteja conosco. 

 

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 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 instruístes os corações dos vossos fiéis, 

com a luz do Espírito Santo, fazei que 

apreciemos retamente todas as coisas; segundo 

o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua 

consolação. Por Cristo Senhor Nosso. Amém! 

 
 II – Escuta à Palavra de Deus (1 Ts 4,13-14) 

Animador: Cantemos juntos: 

 

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

palavras eternas: / queremos te ouvir! (Bis) 

 
Leitor: Leitura da Primeira Carta de São Paulo 

aos Tessalonicenses: 
4,13Irmãos, não queremos deixar-vos na 

incerteza a respeito dos mortos, para que não 

fiqueis tristes como os outros, que não têm 

esperança. 14Se Jesus morreu e ressuscitou – e 



esta é a nossa fé – de modo semelhante Deus 

trará de volta, com Cristo, os que através dele 

entraram no sono da morte. 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: 

• Jesus se apresentou como 

ressurreição e vida; os primeiros 

cristãos acreditavam que Jesus 

voltaria logo e que não passariam 

pela morte; 

• Como a Segunda Vinda de Jesus 

(parusia) não aconteceu conforme a 

brevidade esperada, alguns membros 

da Igreja morreram. A dúvida que 

Paulo responde na leitura que 

meditamos hoje é esta: “o que 

acontecerá com os que morrerem 

antes da vinda de Cristo”? 

• Paulo não deixa dúvidas: os mortos 

ressuscitarão com Cristo. Voltarão à 

vida. Os que são de Cristo, ainda que 

morram, viverão. E estaremos todos 

juntos no Reino preparado para nós 

desde toda a eternidade (Jo 14,1-3); 

• Tenho fé na ressurreição dos 

mortos? Dedico espaço em minhas 

orações para uma prece em favor 

dos mortos? O texto de Paulo me 

ajuda a ter confiança na 

ressurreição? 

 

 

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 - Pelos prados e campinas verdejantes, eu 

vou! / É o Senhor que me leva a descansar. / 

Junto às fontes de águas puras, 

repousantes, eu vou! / Minhas forças o 

Senhor vai animar! 

Tu és, Senhor, o meu Pastor, / por isso nada 

em minha vida faltará. (bis) 

2 - Nos caminhos mais seguros junto dele, 

eu vou! / E pra sempre o seu nome eu 

honrarei. / Se eu encontro mil abismos nos 

caminhos, eu vou! / Segurança sempre tenho 

em suas mãos! 

3 - No banquete em sua casa, muito alegre, 

eu vou! / Um lugar em sua mesa me 

preparou! / Ele unge minha fronte e me faz 

ser feliz, / e transborda a minha taça em seu 

amor! 

4 - Com alegria e esperança, caminhando eu 

vou! / Minha vida está sempre em suas 

mãos. / E na Casa do Senhor eu irei habitar. / 

E este canto para sempre irei cantar!             

 

 

           

 
 

 


