
Círculo-Bíblico em Família – 02 a 08 de maio 

2021 

 “Os discípulos se alegraram por verem o 

Senhor” ( Jo 20,20) 

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, 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. 

Leitor 1: Jesus mostrou-se ressuscitado. 

Apresentou-se aos discípulos. Lembrou-lhes de 

que é o Pão do Céu, o Pastor das ovelhas e a 

Videira Verdadeira por meio da qual têm vida 

eterna. 

Leitor 2: No Evangelho que meditaremos hoje, o 

Senhor mostra-se Vivo na Comunidade de Fé. 

Doravante, a reunião dos fiéis em torno da 

Palavra e da Eucaristia será a ocasião 

privilegiada para o encontro com Cristo. 

Leitor 1: Na Comunidade, aprendemos o valor 

da amizade e da partilha fraterna. Em comunhão 

com os irmãos, formamos o único Corpo do 

Senhor, embora haja diferenças entre nós. 

Leitor 2: É na Comunidade que experimentamos 

a alegria pela proximidade com o Senhor, na 

Palavra, na Eucaristia e na pessoa do irmão. É 

muito bom vivermos juntos, reunidos no Amor de 

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 

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, 19-21) 

 

Animador: Cantemos juntos: 

Aleluia, Aleluia, Aleluia! 

Acreditaste, Tomé, porque me viste. Felizes 

os que creram sem ter visto! 

Aleluia, Aleluia, Aleluia! 

 

Leitor: Leitura do Evangelho de Jesus Cristo 

segundo João: 

 
20,19“Ao entardecer 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”. 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 apresenta à 

Comunidade reunida num domingo. Mostra-

se VIVO aos discípulos; embora tenha 

também as marcas do crucificado. 

● A alegria é espontânea por verem vivo o 

Senhor. O segundo fruto deste encontro é a 

paz, pois Cristo é nossa paz. 

● Por fim, é a partir da comunidade que os 

discípulos são enviados em missão. Somos 

hoje, os continuadores da missão de Nosso 

Senhor Jesus 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: 

 

O Ressuscitado vive entre nós. / Amém, 

aleluia! (bis). 

1. Não temais, irmãos, / Eu estive morto, / 

mas agora vivo, / vivo para sempre. Amém! 

4 - Não temais, irmãos, / paz convosco 

esteja! / Vós sereis felizes / crendo sem ter 

visto. Amém! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

IV – Campanha “Paz e Pão”. Vamos 

participar? 

 

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

a Comunidade de Fé é o lugar privilegiado do 

encontro com o Ressuscitado.  

Leitor 2: É na vida em comunidade, juntos com 

Jesus, na Comunhão dos Santos, que somos 

despertados para a participação na vida uns dos 

outros. 

Leitor 1: 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! 

 

 

 
 

 


