Círculo-Bíblico em Família – 11 a 17 de abril
de 2021
“O Senhor fez o seu povo sair com grande
júbilo; com gritos de alegria, os seus eleitos,
aleluia” (Sl 104,43)
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:
Aleluia, Páscoa do Senhor! / Aleluia, nosso
Salvador! / Aleluia ao
Libertador, / que vem salvar o mundo com
justiça e amor!
1. Quem nele se confia, aleluia! / Terá a vida
eterna, aleluia! / É Ele que prepara o caminho
do Pai.
2. Gerado antes dos tempos, aleluia! / Entrou na
história humana, aleluia! / Para livrar o homem
restaurando a paz.
Animador: Estamos reunidos em Nome do Pai,
e do Filho e o Espírito Santo.
Todos: Amém!
Animador: Irmãos e irmãs, estamos no Tempo
Pascal, tempo de nos alegramos com a
Ressurreição do Senhor. Nestes dias, temos
acompanhado na Liturgia o início da Missão da
Igreja: continuadora da Missão do próprio Jesus,
Senhor e Guia de nossas vidas. Alegremo-nos
com a Virgem Maria, a Senhora da Penha, a
Senhora das Alegrias; pois o Senhor ressuscitou,
aleluia! E da ressurreição de Cristo todos somos
convidados a tomar parte.
Leitor 1: O Livro dos Atos dos Apóstolos narra os
primeiros passos da Igreja em sua missão de
levar ao mundo a Palavra de Deus. Verbo Divino
que, em Jesus Cristo, se fez carne, habitou entre
nós, padeceu, morreu e ressuscitou para a nossa
Salvação.
Leitor 2: Entre a morte de Jesus e o tempo da
maturidade da fé em Pentecostes aconteceu algo
que transformou os apóstolos e discípulos: de
medrosos e titubeantes na fé, tornaram-se
corajosos e fiéis defensores da fé.

Leitor 1: No texto que vamos meditar hoje,
vemos Pedro – que chegou a negar Jesus por
três vezes (cf. Mt 26,34) –, corajosamente
defender a fé em Cristo ressuscitado (cf. At 2,2224).
Leitor 2: A afirmação de Pedro nos revela,
também, que o Ressuscitado é o Crucificado;
agora exaltado à Glória dos Céus. Nossa vida,
desde então, está nas mãos de Cristo, Morto e
Ressuscitado. Dessa forma, podemos crer e
esperar que a vida não termina com a morte; ao
contrário, inicia-se de forma plena, em Jesus
Cristo.
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
nós.
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 2,14.2224.32)
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:
Todos: Pai Nosso.... Ave Maria.... Glória ao Pai...
No dia de Pentecostes, 2,14Pedro de pé, junto
com os onze apóstolos, levantou a voz e falou à
multidão: 22“Homens de Israel, escutai estas
palavras: Jesus de Nazaré foi um homem
aprovado por Deus, junto de vós, pelos milagres,
prodígios e sinais que Deus realizou, por meio
dele, entre vós. Tudo isso vós bem o sabeis.
23Deus, em seu desígnio e previsão, determinou
que Jesus fosse entregue pelas mãos dos
ímpios, e vós o matastes, pregando-o numa cruz.
24Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das
angústias da morte, porque não era possível que
ela o dominasse. 32Com efeito Deus ressuscitou
este mesmo Jesus e disto todos nós somos
testemunhas”. 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. A missão da
Igreja é a missão de Jesus.
● Pedro, sob a moção do Espírito
Santo, levanta-se e esclarece que o
Ressuscitado é o crucificado. E que,
por desígnio especial de Deus,
morreu na Cruz por todos nós;
● Pedro, os demais apóstolos, os
discípulos e tantos outros que
fizeram a experiência com o
Ressuscitado
são,
agora,
testemunhas desta Verdade de Fé:
Cristo Ressuscitou, aleluia!
● Com a Virgem Maria – que em
nosso Estado é carinhosamente
invocada com o Título de Senhora
da Penha – alegremo-nos, pois o
Senhor, por Amor, nos libertou de
todo mal e nos Salvou; concedendonos participar de sua Alegria e de
sua Vitória.
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:

Animador: Estivemos e permaneceremos
unidos em Nome do Pai, e do Filho e do Espírito
Santo.
Todos: Amém!

Canto:

1. Por sua morte, a morte viu o fim. / Do
sangue derramado a vida renasceu. / Seu
pé ferido nova estrada abriu. / E, neste
Homem, o homem, enfim, se descobriu.
Meu coração me diz: “O amor me amou, / e
se entregou por mim!”
Jesus ressuscitou! / Passou a escuridão, o
Sol nasceu! / A Vida
triunfou: Jesus ressuscitou!
2. Jesus me amou e se entregou por mim! /
Os homens todos podem o mesmo repetir.
/ Não temeremos mais a morte e a dor. / O
coração humano em Cristo descansou.

