
Círculo-Bíblico em Família – 25 de abril a 01 

de maio 2021 

 “Eram unidos e tinham tudo em comum” (At 

2, 44) 

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: 

Os cristãos tinham tudo em comum, / dividiam 

seus bens com alegria. / Deus espera que os 

dons de cada um / se repartam com amor no dia 

a dia. (2x) 

3. No desejo de sempre repartirmos / nossos 

bens, elevemos nossa voz. / Ao trazer pão e 

vinho para o altar / em que Deus vai se dar a 

todos nós. 

 

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 alegrarmos com a 

Ressurreição do Senhor. Tempo também de 

acompanharmos as primeiras ações de nossa 

Igreja; logo após a Ressurreição de Seu Senhor 

e Mestre. 

Leitor 1: O Livro dos Atos dos Apóstolos narra os 

primeiros passos de nossa Igreja. Neste livro 

estão contidos: os prodígios realizados pelos 

apóstolos em nome de Cristo, a forma de 

organização das primeiras comunidades cristãs; 

e, igualmente, as perseguições sofridas pelos 

apóstolos e discípulos de Jesus. 

Leitor 2: Redigido por volta dos anos 80 a 90 

depois de Cristo, o Livro dos Atos dos Apóstolos 

procura evidenciar que a ação da Igreja é a ação 

própria de Cristo que continua na História da 

humanidade. 

Leitor 1: Cristo, por meio do Espírito Santo, 

continua a dirigir sua Igreja. Os apóstolos e 

demais discípulos de Jesus podem contar 

sempre com a presença de Seu Salvador; que se 

faz atual na proclamação da Palavra, na oração 

comum dos fiéis e no Partir do Pão (primeiro 

nome dado à Eucaristia). 

Leitor 2: As comunidades cristãs são chamadas 

a serem sempre lugar do encontro fraterno entre 

irmãos; de modo a que não haja “necessitados 

entre nós”. A Eucaristia que celebramos e a 

Palavra que ouvimos a cada oportunidade de 

Celebração tornam-nos participantes do Reino 

de Deus e irmãos uns dos outros em Cristo 

Jesus. 

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 2,42-44) 

 

Animador: Cantemos juntos: 

Não te perturbes, / nada te espante, / quem 

com Deus anda, / nada lhe falta! / Não te 

perturbes, / nada te espante, basta Deus, / 

só Deus! 

 

Leitor: Leitura do Livro dos Atos dos Apóstolos: 

 
2,42Eram perseverantes em ouvir o ensinamento 

dos apóstolos, na comunhão, na partilha do pão 

e nas orações. 43Eram tantos os prodígios e 

sinais que os apóstolos realizavam, que todos 

eram tomados de sentimentos de reverência. 
44Todos os que acreditavam eram unidos e 

tinham tudo em comum. 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: 

● Os Atos dos Apóstolos nos comunicam um 

primeiro retrato da Comunidade dos fiéis: 

todos unidos em torno da Palavra e da 

Partilha do Pão. 

● Uma consequência imediata desta nova 

realidade é o transbordar da caridade: todos 

precisam estar bem e felizes (ou ao menos 

enfrentar as dificuldades juntos), de modo 

que não haja necessitados na Comunidade. 

● Importante ressaltar que o texto fala que 

os discípulos “eram perseverantes em ouvir 

o ensinamento dos apóstolos” (cf. At 2,42). 

Embora sejamos muitos discípulos e sejam 

doze os apóstolos, o ensinamento é um só: 

a Palavra de Deus que foi revelada pelo 

próprio Jesus aos Apóstolos. 

 

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: 

 

Onde o amor e a caridade, Deus aí está! 

1. Congregou-nos num só corpo o 

amor de Cristo. / Exultemos, pois, e 

nele jubilemos. / Ao Deus vivo nós 

temamos, mas amemos. / E, 

sinceros, uns aos outros, nos 

queiramos. 

 

 
 

IV – Campanha “Paz e Pão”. Vamos 

participar? 

 

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

“os cristãos tinham tudo em comum”. Ainda hoje, 

em nossos dias, a Igreja recebe esse convite 

para cuidar particularmente dos mais 

necessitados.  

Leitor 2: Em nossa Arquidiocese realizamos o 

“Projeto Permanente Contra a Fome”. Um dos 

desdobramentos desse projeto é a “Campanha 

Paz e Pão”, que foi oficialmente aberta na Festa 

da Penha. Essa Campanha consiste em oferecer, 

por doze meses, ajuda financeira para aquisição 

de cestas-básicas. Procure em sua paróquia ou 

no site da Arquidiocese as formas que temos de 

participar. 

Leitor 1: Ao longo deste ano de 2021 usaremos 

essa seção para informações sobre esta 

Campanha e este Projeto. Fique atento! Junte-se 

a nós nesta empreitada! 

 

 

 

 
 

 


