Círculo-Bíblico em Família – 04 a 10 de abril
de 2021
“Este é o dia que o Senhor fez para nós,
alegremo-nos e nele exultemos” (Sl 118
(117),24)
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. Tenha presente
uma vela acesa, um Crucifixo e uma imagem de
Nossa Senhora; adornados com flores de cores
variadas. É Páscoa do Senhor!

Animador: cantemos juntos:
1. Jesus Cristo, nossa Páscoa, / ressuscitou e
hoje vive; / celebremos, pois, a sua festa / na
alegria da fraternidade.
Jesus Cristo está vivo entre nós, / aleluia,
aleluia! (bis)
2. Ele é a nossa esperança, / com sua morte
deu-nos vida, / e hoje vai conosco, lado a lado, /
dando sentido ao nosso caminhar.
3 - Também nós ressuscitemos / para uma vida
de amor, / é preciso que o mundo veja / em nós,
cristãos, a Páscoa do Senhor.
Animador: Estamos reunidos em Nome do Pai,
e do Filho e o Espírito Santo.
Todos: Amém!
Animador: Irmãos e irmãs, estamos na Oitava
da Páscoa: uma semana inteira celebrando a
Solene Páscoa do Senhor; tamanha a
importância desse acontecimento para a vida da
Igreja. Passadas as dores do Senhor, alegremonos com a Virgem Maria, a Senhora da Penha, a
Senhora das Alegrias; pois o Senhor ressuscitou,
aleluia! E a ressurreição de Cristo foi atestada
fortemente nos Evangelhos.
Leitor 1: Na madrugada do Domingo de Páscoa,
Maria Madalena, Maria (a mãe de Tiago) e
Salomé ouviram do Anjo: “Não vos assusteis!
Vós procurais Jesus de Nazaré, que foi
crucificado? Ele ressuscitou. Não está aqui” (Mc
16,6).
Leitor 2: Pelo anúncio feito por Maria Madalena,
Pedro e João vão ao túmulo e veem o lugar em
que Jesus esteve. Nesta passagem do
Evangelho, João (o discípulo amado), mesmo
sem ter visto o Ressuscitado, entrou no túmulo
“viu e acreditou” (cf. Jo 20, 8).

Leitor 1: A caminho de Emaús, o Ressuscitado
se apresenta a dois discípulos que, tristes e
desanimados por causa da morte de Jesus,
voltavam para casa. No Partir do Pão,
reconheceram Jesus e, cheios de entusiasmo,
retornaram a Jerusalém para dar a notícia aos
demais (cf. Lc 24,13-35).
Leitor 2: No oitavo dia (um domingo), estando os
discípulos com as portas fechadas por medo dos
judeus, Jesus se pôs no meio deles e disse: “A
paz esteja convosco”. Nesta oportunidade,
permitiu que Tomé tocasse suas chagas;
provando ao incrédulo, por fim, que o
Ressuscitado é o Crucificado (cf. Jo 20, 26).
Animador: A Graça e a Paz de Deus nosso Pai,
o Amor de Jesus Cristo Ressuscitado e a
Constância do Espírito Santo estejam com todos
vocês.
Todos: Bendito seja o Senhor Deus que nos
reuniu e Salvou no Amor de Cristo!
Animador: Invoquemos o Espírito Santo sobre
nós, para que possamos acolher em nossos
corações a mensagem de amor da Santíssima
Trindade, 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 (At 10,34ª.39-42)
Animador: Cantemos juntos:

Purificai, Senhor, meus ouvidos, purificai,
Senhor, meu coração, para ouvir e guardar
vossa Palavra!

Leitor: Leitura do Livro dos Atos dos Apóstolos:
Naqueles dias, 10,34ª Pedro tomou a palavra e
disse: 39E nós somos testemunhas de tudo o que
Jesus fez na terra dos judeus e em Jerusalém.
Eles o mataram, pregando-o numa cruz. 40Mas,
Deus o ressuscitou no terceiro dia, concedendolhe manifestar-se 41não a todo o povo, mas às
testemunhas que Deus havia escolhido: a nós,
que comemos e bebemos com Jesus, depois que
ressuscitou dos mortos. 42E Jesus nos mandou
pregar ao povo e testemunhar que Deus o
constituiu Juiz dos vivos e dos mortos. Palavra
do Senhor.
Todos: Graças a Deus, Senhor!
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 Livro dos Atos dos Apóstolos
descreve a missão da Igreja nos
primeiros tempos; depois da morte
e ressurreição de Jesus;
● O trecho que meditamos hoje
atesta que Jesus, já Ressuscitado,
apareceu a alguns. E lhes deu
provas de que o Ressuscitado é o
Crucificado.
● A fé cristã é “testemunhal”, ou
seja, baseia-se na palavra dos
Apóstolos; que, por sua vez,
ouviram do próprio Jesus a Boa
Nova, confirmada agora pelo evento
“ressurreição”;
● Doravante, os apóstolos – e com
eles toda a Igreja – são os
continuadores da Missão de Jesus,
que nos oferece a Vida Eterna, por
sua paixão, morte e ressurreição.
III – Oração Conclusiva
Animador: A Ressurreição de Jesus é a vitória
da Vida sobre a morte e do Perdão sobre o
Pecado. Alegres pela ressurreição do Senhor e,
com muita confiança, 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:

Cristo ressuscitou, aleluia! / Venceu a
morte com o amor. / Cristo ressuscitou,
aleluia! / Venceu a morte com o amor,
aleluia!
1. Tendo vencido a morte, / o Senhor ficará
para sempre entre nós / para manter viva a
chama / do amor que reside / em cada
cristão / a caminho do Pai.
2. Tendo vencido a morte, / o Senhor nos
abriu um horizonte feliz / pois nosso
peregrinar / pela face do mundo / terá seu
final / na morada do Pai.

