
Círculo-Bíblico em Família – 30 de maio a 05 

de junho 2021 

 “Ide, fazei discípulos meus todos os povos, 

batizando-os em nome do Pai e do Filho e do 

Espírito Santo” (Mt 28,19) 

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: 

 

Vem, ó Deus da vida, vem nos ajudar! (bis) 

Vem, não demores mais, vem nos libertar! (bis) 

Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito. (bis) 

Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito. 

(bis) 

Aleluia, irmãs, aleluia, irmãos! (bis) 

Do povo que trabalha a Deus louvação! (bis) 

 

Animador: Estamos reunidos em Nome do Pai, 

e do Filho e o Espírito Santo. 

Todos: Amém! 

 

Animador: Irmãos e irmãs, a Solenidade da 

Santíssima Trindade celebra a Revelação de 

Deus como “Uno e Trino”. Uma só natureza em 

três Pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. 

Leitor 1: O Pai (Criador) ama o Filho. O Filho 

(Redentor) ama o Pai. E, por fim, o Amor que une 

o Pai ao Filho revela-se Espírito Santo. A 

Trindade é Perfeita em si mesma. Não lhe falta 

nada. 

Leitor 2: Não obstante, a Trindade quis criar algo 

fora de si mesma; embora a criação esteja, de 

certa forma, constantemente voltada para Deus. 

Tudo o que foi criado-salvo-redimido, portando, 

está ordenado para a Trindade. 

Leitor 1: “A comunhão é a realidade primeira e 

fundamental da Igreja, que brota da própria vida 

do Deus-Trindade e que leva à vivência do 

mandamento do amor” (13º CEN). Pela Trindade, 

somos enviados a evangelizar. 

Leitor 2: A Igreja é chamada a ser Sinal da 

presença de Deus no mundo. Assim como a 

Trindade é Mistério de Comunhão, também a 

Igreja é chamada a ser – toda Ela – uma 

realidade de Comunhão. 

Animador: A graça e a paz de Deus nosso Pai, 

o amor de Jesus Cristo e a constância do Espírito 

Santo – Trindade Santa – 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 (Mt 28, 17-20) 

 

Animador: Cantemos juntos: 

Aleluia, Aleluia, Aleluia! 

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Divino, 

ao Deus que é, que era e que vem pelos 

séculos. Amém. 

Aleluia, Aleluia, Aleluia! 

 

Leitor: Leitura do Evangelho de Jesus Cristo 

segundo Mateus: 

 

Naquele tempo. 28,18Jesus aproximou-se e falou: 

“toda autoridade me foi dada no céu e sobre a 

terra. 19Portanto, ide e fazei discípulos meus 

todos os povos, batizando-os em nome do Pai e 

do Filho e do Espírito Santo, 20e ensinando-os a 

observar tudo o que vos ordenei! Eis que estarei 

convosco todos os dias, até ao fim do mundo”. 

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: 

● O próprio Jesus revela ao mundo o nome de 

Deus: “Pai e Filho e Espírito Santo”. 

● Revela-se a uma comunidade de irmãos e a 

convida a anunciar o Evangelho, batizando – em 

nome da Trindade – todos os povos. 

● Jesus volta para o Pai (Ascensão). Mas não 

abandona sua comunidade: “eis que estarei 

convosco todos os dias…”. 

 

III – Oração Conclusiva 

 

Animador: A Revelação de Deus como Trindade 

Santa – Pai e Filho e Espírito Santo – nos 

convoca a viver também como Comunidade de 

irmãos. Alegres pela partilha de vida em torno da 

Comunhão com Cristo e com a Igreja, 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. Entremos, com grande alegria, / na Casa 

do Senhor, / em sua fiel companhia / 

cantemos seu louvor. 

Honra e glória à Santíssima Trindade, / 

honra e glória por toda a eternidade! / 

Honra e glória à Trindade Santa! 

2.  Em nome do Pai sacrossanto, / do Filho 

Salvador. / No amor do Espírito Santo / 

vivemos sem temor. 

3. Aqui todos juntos oramos / com fé e 

gratidão. / E a bênção de Deus invocamos / 

de todo o coração. 

 

 

 

 

 

 
 

IV – Campanha “Paz e Pão”. Vamos 

participar? 

 

Leitor 1: Enquanto a renda da metade mais 

pobre da população caiu cerca de 18%, 

somente 1% mais rico teve quase 10% de 

aumento no poder de compra. 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! 

 

 
 

 


