
Círculo-Bíblico em Família – 23 a 29 de maio 

2021 

 “Recebei o Espírito Santo” (Jo 20, 22) 

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: 

 

A nós descei, divina luz! / A nós descei, divina 

luz! / Em nossas almas acendei / o amor, o 

amor de Jesus! (2x) 

1 - Vinde, Santo Espírito / e do céu mandai / 

luminoso raio! (2x) 

2 - Vinde, Pai dos pobres, / Doador dos dons, / 

Luz dos corações! (2x) 

3 - Grande Defensor, / em nós habitai / e nos 

confortai! (2x) 

 

Animador: Estamos reunidos em Nome do Pai, 

e do Filho e o Espírito Santo. 

Todos: Amém! 

 

Animador: Irmãos e irmãs, com a Solenidade de 

Pentecostes, a Igreja termina o Ciclo da Páscoa 

deste ano de 2021. Nestes dias, acompanhamos 

o Senhor Ressuscitado nos momentos finais de 

sua Missão nesta Terra e os primeiros passos de 

nossa querida Igreja. 

Leitor 1: Mais do que fazer memória, nos 

sentimos, na Liturgia e na Meditação da Palavra 

(sobretudo em Atos dos Apóstolos), também 

destinatários desta grande e feliz notícia: “O 

Senhor Ressuscitou, Aleluia”! 

Leitor 2: Após sua Ascensão aos Céus, Jesus 

nos envia o Espírito que nos faz amar, nos faz 

compreender e nos torna comprometidos com o 

Evangelho de nossa Salvação. 

Leitor 1: O Espírito Santo de Deus nos 

presenteia com seus Dons. Há um só Espírito, 

porém diversos são os dons concedidos aos fiéis 

de Cristo; de tal modo que a Igreja obtenha o 

necessário para manter-se no mundo, 

testemunhando a salvação através dos séculos.  

Leitor 2: Sozinhos, somos limitados. Juntos – 

como Igreja – possuímos a plenitude dos meios 

de Salvação. Pelos dons do Espírito, somos 

chamados e enviados à Missão. 

Animador: A Graça e a Paz de Deus nosso Pai, 

o Amor de Jesus Cristo Ressuscitado e a 

Constância do Espírito Santo (derramado sobre 

os Apóstolos e a Igreja em Pentecostes) 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 20,19-23) 

 

Animador: Cantemos juntos: 

Aleluia, Aleluia, Aleluia! 

Vinde, Espírito Divino, e enchei com vossos 

dons os corações dos fiéis, e acendei neles 

o amor, como um fogo abrasador! 

Aleluia, Aleluia, Aleluia! 

 

 



Leitor: Leitura do Evangelho de Jesus Cristo 

segundo João: 

 
20,19Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da 

semana, estando fechadas, por medo dos 

judeus, as portas do lugar onde os discípulos se 

encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio 

deles disse: “A paz esteja convosco”. 20Depois 

dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. 

Então os discípulos se alegraram por verem o 

Senhor. 21Novamente, Jesus disse: “A paz esteja 

convosco. Como o Pai me enviou, também eu 

vos envio”. 22E, depois de ter dito isso, soprou 

sobre eles e disse: “Recebei o Espírito Santo. 23A 

quem perdoardes os pecados, eles lhes serão 

perdoados; a quem não os perdoardes, eles lhes 

serão retidos”.  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: 

● Num domingo, Jesus se apresenta à sua 

comunidade e a envia, em missão, a pregar o 

Evangelho a toda criatura. 

● Mostra-se VIVO, embora tenha as marcas do 

Crucificado. É reconhecido pelos seus e anuncia-

lhes a paz. 

● A Igreja é, pois, a continuadora da Missão de 

Jesus nesta Terra. De modo que na ação da 

Igreja reconhecemos a Ação do Próprio Cristo. 

 

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 - Quando o Espírito de Deus soprou, / o 

mundo inteiro se iluminou, / a esperança na 

terra brotou, / e um povo novo deu-se as 

mãos e caminhou. 

Lutar e crer, / vencer a dor, / louvar ao 

Criador. / Justiça e paz hão de reinar. / E 

viva o amor! 

3 - Nosso poder está na união: / o mundo 

novo vem de Deus e dos irmãos. / Vamos 

lutando contra a divisão / e preparando a 

festa da libertação. 

 

 
 

IV – Campanha “Paz e Pão”. Vamos 

participar? 

 

Leitor 1: Mais de 500.000 capixabas enfrentam 

a dura realidade da fome. Por isso, a 

Arquidiocese de Vitória convida você a participar 

da Campanha “Paz e Pão”.  

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! 

 

 
 

 


