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Motivações para a realização do Círculo Bíblico em família em 2021 

 

 

“Cristo é a nossa Paz” 

(Ef 2,14a). 

 

 

 

Neste mês de fevereiro, reiniciamos nossas atividades pastorais, tanto quanto 

nos permitem as exigências dos protocolos sanitários e do distanciamento social. 

A Pandemia pelo Coronavirus ainda não está sob controle e a Covid-19 continua 

a fazer vítimas em todo o mundo. 

Há, contudo, esperança de tempos novos. Já temos vacinas e, com elas, o sonho 

de voltar à “normalidade”, ainda que em um contexto diferente da “normalidade” 

a que estávamos acostumados. Não é tempo de relaxar na segurança e nos 

cuidados. Estamos tão próximos de diminuir os impactos negativos da infecção 

que não vale a pena arriscar-se a ficar doente. 

Por isso, a Comissão Arquidiocesana para o Círculo Bíblico, em atenção e 

obediência aos Decretos do Sr. Arcebispo Metropolitano de Vitória do Espírito 

Santo, Dom Frei Dario Campos, ofm, (expedidos ao longo de 2020 e em vigor), 

que orientam a não promover aglomerações, continua a oferecer esse 

importante instrumento de apoio para a escuta, meditação, oração e reunião 

familiar festiva em torno da Palavra de Deus no formato digital (em PDF). 

Como ainda não é conveniente que “famílias visitem famílias”, nosso Circulo 

Bíblico é pensado para ser realizado “em família”. No aconchego de nossos lares 

e na segurança de nossas casas somos chamados a nos colocarmos com 



humildade – e na esperança de podermos logo nos encontrar – em torno da 

Palavra de Deus, celebrando a vida, a saúde e a fé. 

Com toda a Igreja do Brasil, também somos chamados à participação ativa na 

Campanha da Fraternidade de 2021; promovida, há quase seis décadas, pela 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Neste ano, a Campanha 

será ecumênica. Cristãos, católicos ou não, são convidados a unirem-se em 

torno de nossa fé comum: a Salvação em Jesus Cristo, Filho do Altíssimo. 

Com o Tema: “Fraternidade e diálogo: compromisso de amor” e com o Lema 

“Cristo é nossa paz: do que era dividido fez uma unidade” (Ef 2,14a) a Campanha 

da Fraternidade Ecumênica nos convida à conversão e ao compromisso com a 

construção de um Reino de justiça e de paz. Reino este que, embora ainda neste 

mundo e de forma incompleta, aponta para o Reino de Eternidade e de Plenitude 

em Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. 

Que tenhamos todos um excelente ano, exercitando o diálogo fraterno entre 

irmãos e esforçando-nos a participar na construção do Reino de Amor de Paz; 

aos quais nos convida nosso Mestre e Senhor. 

Um bom retorno às atividades evangelizadoras da Igreja a todos nós! 

 

Comissão Arquidiocesana para o Círculo Bíblico 

 


