Círculo-Bíblico em Família – 06 a 12/06 de
2021
“Eucaristia para a Vida da Igreja”.
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:
1. O nosso Deus, com amor sem medida, /
chamou-nos à vida, nos deu muitos dons. /
Nossa resposta ao amor será feita / se a nossa
colheita mostrar frutos bons.
Mas é preciso que o fruto se parta / e se reparta
na mesa do amor. (bis)
2. Participar é criar comunhão, / fermento no
pão, saber repartir. / Comprometer-se com a
vida do irmão, / viver a missão de se dar e
servir.
3. Os grãos de trigo em farinha se tornam, /
depois se transformam em vida no pão. / Assim,
também, quando participamos, / unidos, criamos
maior comunhão.

Deus-conosco, caminhando com seu povo
(13ºCEN, texto-base).
Leitor 2: A Eucaristia não repete o sacrifício de
Cristo, torna-o presente, ativo, atuante, de modo
que santifique a comunidade eclesial e desperte
nela “os mesmos sentimentos de Cristo Jesus”
(Fl 2,5).
Animador: O Senhor, que encaminha os nossos
corações para o amor de Deus e a constância de
Cristo, esteja convosco.
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

Animador: Estamos reunidos em Nome do Pai,
e do Filho e o Espírito Santo.
Todos: Amém!
Animador: Irmãos e irmãs, semana passada
celebramos a Solenidade de Corpus Christi.
Muitos fiéis se reuniram para um testemunho
público de amor e de fé na presença real de
Jesus no Santíssimo Sacramento do Altar.
Leitor 1: Foi também ocasião de fazer memória
do 13º Congresso Eucarístico Nacional, ocorrido
em nossa Arquidiocese no ano de 1996. Muitos
de nós, lideranças de hoje, estivemos naquela
grande festividade.
Leitor 2: Com o tema “Eucaristia, vida para a
Igreja”, o Congresso Eucarístico nos convidou a
centrar nossa atenção no Mistério primordial da
fé cristã: a Paixão, a Morte e a Ressurreição do
Senhor.
Leitor 1: A Eucaristia é o centro e o cume da vida
cristã, porque é memorial da entrega total de
Cristo ao Pai por amor à humanidade e
expressão do carinho de Deus, que decidiu ser

II – Escuta à Palavra de Deus (1 Cor 10, 16-17)
Animador: Cantemos juntos:

Envia tua Palavra, / Palavra de salvação, /
que vem trazer esperança, / aos pobres,
libertação.
Tua Palavra de vida é como a chuva que cai,
/ que torna o solo fecundo e faz nascer a
semente; / é água viva da fonte, que faz florir
o deserto, / é uma luz no horizonte, / é novo
caminho aberto

Leitor: Leitura da Primeira Carta de São Paulo
aos Coríntios:
Filhinhos, 10,16O cálice da bênção que
abençoamos, não é comunhão com o sangue de
Cristo? O pão que partimos não é comunhão com
o corpo de Cristo? 17Somos um só pão e um só
corpo,
porque,
mesmo
sendo
muitos,
participamos todos do único pão. Palavra da
Senhor.
Todos: Graças a Deus!
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.

2. Como o nosso altaneiro Penedo / vela
sobre a cidade e a baía, / no sacrário,
Jesus em segredo / nos defende, nos
guarda e nos guia.
3. Nossas praias – patena dourada – /
colhem hóstias de espuma do mar. / Quem
te fez bela assim, Pátria amada?! / Vem,
Brasil, / na Hóstia santa, adorar!
4. Lá na Penha, a Senhora bendita / tem
nos olhos de Mãe novo brilho. / Quem
assim nessa Hóstia acredita / é seu fã, seu
devoto, seu filho.
5. Pão do pobre que em Deus só confia, /
alimento da comunidade. / Vem! Ensinanos, Eucaristia, / os caminhos da
fraternidade.

Algumas Pistas para a Reflexão:
● O texto que meditamos é um belo testemunho
da compreensão que os primeiros cristãos
tinham da Eucaristia: comunhão e participação
em Cristo Jesus.
● O Corpo e o Sangue do Senhor – Memorial de
Sua Paixão, Morte e Ressurreição – é desde os
primórdios honrado e adorado pelos católicos.
● Comungar é participar, é fazer comunhão. É
comprometer-se com a vida do irmão; pois, pelo
Mistério Eucarístico, nos tornamos membros uns
dos outros.
III – Oração Conclusiva
Animador: A presença real do Senhor no
Santíssimo Sacramento do Altar nos convida à
comunhão e à participação; sobretudo, por meio
da partilha de vida e de bens. Reunidos em
torno desse Mistério de Amor, 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:

Fonte de alegria, / santa Eucaristia, / vida
para a Igreja: / Sê em nossa história / o
Pão da Vitória / que o Brasil deseja!
1. Somos terra do Espírito Santo / onde a
Igreja há cem anos floriu. / Em congresso,
hoje somos, portanto, / o fiel coração do
Brasil.

IV – Campanha
participar?

“Paz

e

Pão”.

Vamos

Leitor 1: De 2014 para cá, 4,5 milhões de
pessoas caíram para a extrema pobreza,
passando a viver em condições miseráveis. O
contingente é recorde em sete anos da série
histórica do IBGE. 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!

