
Círculo-Bíblico em Família – 02 a 08 de maio 

2021 

 “Quem recebe aquele que eu enviar, me 

recebe a mim” ( Jo 13,20) 

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) 

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, seguimos 

vivenciando a experiência cristã da Ressurreição 

de Cristo. Neste Tempo Pascal, somos 

convidados a fazer a experiência do aprendizado 

com o Senhor, que vive entre nós. 

Leitor 1: Jesus antecipa-se à história e, no 

Evangelho que meditaremos, anuncia o sentido 

de sua Paixão, Morte e Ressurreição. 

Leitor 2: Também nos ensina e prepara para a 

vida em comunidade. Na nova forma de 

encontrar-se com o Senhor, toda autoridade 

necessita ser vivida como serviço aos irmãos. 

Leitor 1: A Missão da Igreja é a Missão de Seu 

Senhor, Jesus Cristo. Por isso, neste Tempo 

Pascal, a Igreja insiste em demonstrar que, na 

ação e missão dos primeiros discípulos e 

missionários, está a ação de Seu Senhor. 

Leitor 2: Em nosso tempo, somos os enviados 

de Cristo ao Mundo. De tal forma que, quem nos 

recebe, recebe ao próprio Senhor que nos 

enviou. 

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 (Jo 13, 16-17.20) 

 

Animador: Cantemos juntos: 

Aleluia, Aleluia, Aleluia! 

Jesus Cristo, a fiel testemunha, / 

primogênito dos mortos, / nos amou, e do 

pecado nos lavou, / em seu sangue 

derramado. 

Aleluia, Aleluia, Aleluia! 

 

Leitor: Leitura do Evangelho de Jesus Cristo 

segundo João: 

 

Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes 

disse: 13,16“Em verdade, em verdade vos digo: o 

servo não é maior que aquele que o enviou. 17Se 

sabeis isto, e o puserdes em prática, sereis 

felizes. 20Em verdade, em verdade vos digo, 

quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a 

mim; e quem me recebe, recebe aquele que me 

enviou”. Palavra da Salvação. 

Todos: Glória a vós, 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: 

● No Evangelho, Jesus, tendo lavado os pés 

dos discípulos, ensina-lhes a fazer a mesma 

coisa. E a sentir a alegria do servir. 

● As atitudes dos discípulos e apóstolos 

devem ser as mesmas de Jesus. Por 

conseguinte, a ação da Igreja é a ação do 

próprio Senhor e Mestre. 

● Por fim, João nos ensina que quem recebe 

os missionários de Jesus Cristo, a Ele 

mesmo recebe; e quem recebe Jesus, 

recebe o Pai que o enviou. 

 

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: 

 

1. Jesus, erguendo-se da Ceia, / jarro e 

bacia tomou, / lavou os pés dos discípulos, 

/ este exemplo nos deixou. / Aos pés de 

Pedro inclinou-se. / - Ó Mestre, não, por 

quem és?! / “Não terás parte comigo, / se 

não lavar os teus pés.” (2x). 

3. “Eis como irão reconhecer-vos, / como 

discípulos meus / se vos amais uns aos 

outros”, / disse Jesus para os seus. / “Dou-

vos novo mandamento, / deixo ao partir 

nova lei: / Que vos ameis uns aos outros, / 

assim como Eu vos amei.” (2x). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

IV – Campanha “Paz e Pão”. Vamos 

participar? 

 

Leitor 1: Vimos, em nossa reflexão de hoje, que 

“ação dos discípulos é continuidade da ação de 

Cristo”: que socorre sempre os mais 

necessitados.  

Leitor 2: Dentro da Campanha “Paz e Pão” 

(mais abrangente e na qual inserem-se as lutas 

e comprometimentos por uma sociedade mais 

justa e igualitária), temos, para este ano de 

2021: a Campanha “Tive Fome”, que tem por 

objetivo inserir-se nas “ações imediatas de 

enfrentamento à fome e de inclusão social”. 

Leitor 1: ADOTE uma família. Doe R$100,00 

(cem Reais) por 12 meses e socorra irmãos em 

situação de risco social. Saiba como em 

www.pazepao.com.br COLABORE! 

 

 

 
 

 


