
Círculo-Bíblico em Família – 16 a 22 de maio 

2021 

 “O Senhor Jesus foi levado ao Céu, e 

sentou-se à direita de Deus” (Mc 16, 19b) 

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: 

 

O Senhor subiu ao céu, / aleluia, aleluia! (bis) 

4. À frente do povo saíste, ó Deus! / Os céus 

gotejaram, a terra tremeu: / na sua presença se 

abala o Sinai, / é Deus que avança, que avança 

e vai! 

6. Falou sua palavra, saem os portadores, / 

debandam os reis e fartam-se os pobres! / 

Imenso é o poder de Nosso Senhor / subindo às 

alturas, cativos levou. 

 

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, mesmo depois 

de ter sido elevado aos Céus. 

Leitor 1: Jesus, tendo cumprido plenamente sua 

Missão neste mundo, volta para o Pai. Porém, 

não sem antes nos ensinar a viver como irmãos, 

amando-nos uns aos outros e reconhecendo-o 

nos Sinais Sacramentais e nos mais pequeninos. 

Leitor 2: “No decurso destes dias, foi afastado o 

medo da morte cruel e proclamada a imortalidade 

não apenas da alma, mas também do corpo” (S. 

Leão Magno). 

Leitor 1: “Nestes dias, mediante o sopro do 

Senhor, todos os apóstolos receberam o Espírito 

Santo; nestes dias, foi confiado ao apóstolo 

Pedro, mais que a todos os outros, o cuidado do 

rebanho do Senhor, depois de ter recebido as 

chaves do Reino” (S. Leão Magno). 

Leitor 2: Como vimos, estes dias de reflexão 

sobre a Páscoa nos revelam o amor de Jesus por 

nós; que transcende os limites do espaço e do 

tempo (próprios do humano) e atinge a 

eternidade (própria do Deus Trindade). E, mais 

do que isso: O Ressuscitado, na Moção do 

Espírito Santo, nos envia em Missão. 

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 (Mc 16,15-16. 19-

20) 

 

Animador: Cantemos juntos: 

Aleluia, Aleluia, Aleluia! 

Ide ao mundo, ensinai aos povos todos; 

convosco estarei, todos os dias, até o fim 

dos tempos, diz Jesus. 

Aleluia, Aleluia, Aleluia! 

 

Leitor: Leitura do Evangelho de Jesus Cristo 

segundo Marcos: 

 

Naquele tempo, Jesus se manifestou aos onze 

discípulos, 16,15e disse-lhes: “Ide pelo mundo 

inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura! 
16Quem crer e for batizado será salvo. Quem não 

crer será condenado. 19Depois de falar com os 

discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao Céu, e 



sentou-se a direita de Deus. 20Os discípulos, 

então, saíram e pregaram por toda a parte. O 

Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por 

meio dos sinais que a acompanhava. 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 se dirige à sua 

comunidade e a envia, em missão, a pregar o 

Evangelho a toda criatura. 

● Crer nos enviados por Cristo é crer Naquele 

que os enviou; de tal forma que aqueles que 

participam encontram salvação. Quem se exclui, 

perde-se neste e no mundo vindouro. 

● Por fim, depois de ser elevado aos Céus, dá 

mostra concreta de que continua a acompanhar 

sua Igreja, principalmente, por meio da Palavra. 

 

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 venceu, aleluia! / Ressuscitou, 

aleluia! / O Pai lhe deu glória 

e poder, / eis nosso canto, aleluia! 

1. Este é o dia em que o amor venceu, / 

brilhante luz iluminou as trevas. / Nós 

fomos salvos para sempre. 

2. Suave aurora veio anunciando / que uma 

nova era foi inaugurada. / Nós fomos 

salvos para sempre. 

3. No coração de todos nós renasce / a 

esperança de um novo tempo. / Nós fomos 

salvos para sempre. 

 

 
 

IV – Campanha “Paz e Pão”. Vamos 

participar? 

 

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

a Comunidade de Fé é continuadora da Missão 

de Jesus, que volta ao Pai; mas, permanece 

entre nós.  

Leitor 2: Uma das formas de participar é 

colaborar com a Campanha “Tive Fome.  

 

ADOTE uma família. Doe R$100,00 (cem Reais) 

por 12 meses e socorra os irmãos em situação 

de risco social. Saiba como em 

www.pazepao.com.br. COLABORE! 

 

 

 

 
 

 


