
Círculo-Bíblico em Família – 18 a 24 de abril 

de 2021 

 “A paz esteja convosco” (Lc 24,36) 

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: 

Nós estamos aqui reunidos / como estavam em 

Jerusalém, / pois, 

só quando vivemos unidos, / é que o Espírito 

Santo nos vem. 

2. Feita de homens, a Igreja é divina, / pois o 

Espírito Santo a conduz / como um fogo que 

aquece e ilumina, / que é pureza, que é vida, 

que é luz. 

4. Quando o Espírito espalma suas graças, / faz 

dos povos um só coração. / Cresce a Igreja, 

onde todas as raças / um só Deus, um só Pai 

louvarão. 

 

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. Jesus em sua visita ao 

nosso mundo mostrou-se “príncipe da paz”. 

Ensinou aos seus apóstolos e discípulos o valor 

da mansidão; que não deve ser confundida com 

covardia ou omissão diante das dificuldades a 

serem enfrentadas. 

Leitor 1: Continuando com o tema das 

aparições. O Evangelho de Lucas também nos 

apresenta Cristo, O Ressuscitado, como Aquele 

que promove a paz. 

Leitor 2: A preocupação de Jesus com os seus 

discípulos é marcante. Ele os interpela. 

Apresenta-se a eles. Deixa-se tocar por eles. 

Come com eles. Explica-lhes as Escrituras. 

Jesus mostra, com esses gestos, que o Cristo 

Ressuscitado é o Jesus de Nazaré, que foi 

crucificado, morto e ressuscitado. 

Leitor 1: E a saudação de Jesus traz o desejo de 

paz: “A paz esteja convosco” (cf. Lc 24,36). Em 

um dos primeiros encontros de Jesus com sua 

comunidade de discípulos e apóstolos já aparece 

a preocupação do Senhor em relação à 

comunidade humana: que tudo transcorra na 

paz. 

Leitor 2: Lembremo-nos de que a paz também 

foi tema da Campanha da Fraternidade de 2021: 

“Fraternidade e paz”, cujo lema é: “do que era 

dividido fez uma unidade” (Ef 2,14a). 

Busquemos, mediante o pedido do Senhor, 

construir um Reino de Paz e de Justiça, no qual 

todos nos sintamos irmãos 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 (Lc 24, 35-36) 

 

Animador: Cantemos juntos: 

Aleluia! Aleluia! Aleluia! 

Este é o dia que o Senhor fez para nós, 

alegremo-nos e nele exultemos! 

Aleluia! Aleluia! Aleluia! 

 



Leitor: Leitura do Evangelho de Jesus Cristo, 

segundo Lucas: 

 

Naquele tempo, 24,35os discípulos [de Emaús] 

contaram o que tinha acontecido no caminho, e 

como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. 
36Ainda estavam falando, quando o próprio Jesus 

apareceu no meio deles e lhes disse: “A paz 

esteja convosco”! Palavra do Senhor. 

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: 

● O trecho do Evangelho de Lucas 

que meditamos insere-se no 

contexto das aparições de Jesus. É 

o resultado de uma das aparições 

(aos discípulos de Emaús); 

● Eles anunciam a Boa Nova da 

Ressurreição aos demais. E ainda 

na ocasião do encontro festivo, o 

próprio Jesus colocou-se no meio 

deles e desejou-lhes a paz; 

● Jesus preocupa-se com a sua 

comunidade de discípulos e 

apóstolos. Precisa ainda ensinar-

lhes a nova forma de estarem com 

Cristo: agora, não mais os sentidos 

sensoriais; mas, sobretudo, por 

meio da fé e comunhão na 

comunidade dos irmãos; 

● Procuro, em todas as 

oportunidades de minha vida, 

construir pontes de paz? Em minha 

família e comunidade busco integrar 

as forças e as ideias (muitas vezes 

conflitantes) de modo a construir 

unidade na diversidade? 

 

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: 

 

O Senhor ressurgiu, aleluia, aleluia! / É o 

Cordeiro Pascal, aleluia, aleluia! / Imolado 

por nós, aleluia, aleluia! / É o Cristo 

Senhor, Ele vive e venceu, aleluia! 

2 - O Cristo remiu a seus irmãos, / ao Pai 

os conduziu por sua mão; / no Espírito 

Santo unida esteja / a família de Deus, que 

é a Igreja! 

 

 

 

 
 

 


