
Círculo-Bíblico em Família – 13/06 a 19/06 de 

2021 

“Com alegria bebereis do manancial da 

salvação” (Is 12, 3). 

 

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 meu coração é só de Jesus, / a minha alegria 

é a Santa Cruz. (2x) 

1. No tempo em que eu era criança / cantava 

este canto pensando em Jesus. / Agora, Jesus 

estou vendo no irmão / que sofrendo carrega 

sua cruz. 

A gente no mundo de hoje / precisa ser forte pra 

não vacilar. / Se a gente não toma cuidado, / 

Deus fica de lado e o fracasso virá. 

Eu vou com fé viver a vida, / levar o amor onde 

faltar. / Levo comigo a esperança de todo o 

mundo / poder cantar: o meu coração… 

 

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 do Sagrado Coração 

de Jesus. Esta festa nos lembra o amor de Deus 

por nós, seus filhos, demonstrado até às últimas 

consequências: na Paixão, Morte e Ressurreição 

do Senhor Jesus. 

Leitor 1: Eis os pensamentos do Coração de 

Deus, que permanecem ao longo das gerações: 

libertar da morte todos os homens e lhes 

conservar a vida em tempo de penúria (cf. Sl 

33(32),11.19). 

Leitor 2: Do lado direito de Cristo, ainda na Cruz, 

jorram Água e Sangue. Sinais do Batismo (a 

Água) e da Eucaristia (o Sangue). Do Sacrifício 

Redentor de Jesus nasce a Igreja: sinal da 

Salvação oferecida a todos os povos.  

Leitor 1: Elevado na Cruz, Jesus entregou-se por 

todos nós com imenso amor. De seu lado aberto 

jorram – de uma Fonte Eterna – os Sacramentos 

da Igreja para que todos, atraídos ao seu 

Coração, possamos beber, com perene alegria, 

na Fonte Salvadora (Prefácio da Solenidade do 

S. C. Jesus). 

Leitor 2: É o próprio Deus quem nos comunica: 

“Meu coração comove-se no íntimo e arde de 

compaixão” (Os 11,8c). Que sejamos todos 

guardados no Coração de Jesus. E que Ele nos 

faça sempre gratos por seu imenso amor por nós. 

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 

 

 
 

II – Escuta à Palavra de Deus (Os 11, 1.3-4. 8 

ac) 

 

Animador: Cantemos juntos: 

Deixa-me ficar em paz, Senhor, / para ouvir 

tua palavra! / No coração do meu silêncio, / 

deixa-me ficar em paz! 

 

 

 



 

Leitor: Leitura do Profeta Oseias 

 

Assim diz o Senhor: 11,1Quando Israel era 

menino, eu o amei. Do Egito chamei o meu filho. 
3E não há dúvida: fui eu quem ensinei Efraim a 

andar, segurando-o pela mão. Mas, eles não 

perceberam que era eu quem cuidava deles. 4Eu 

os atraí com laços de bondade, com cordas de 

amor. Fazia com eles como quem levanta até a 

altura o próprio rosto de uma criança. Para dar-

lhes de comer, eu me abaixava até eles. 8acComo 

poderia eu abandoná-lo, Efraim? Meu coração 

comove-se no íntimo e arde de compaixão.  

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. 

 

Algumas Pistas para a Reflexão: 

● O texto de Oséias revela o zelo e o carinho de 

Deus para com o seu povo. A imagem da criança 

que recebe todo o cuidado dos pais comunica a 

Verdade de Deus, que ama e cuida da 

humanidade. 

● A ação de Deus baseia-se no perdão e na 

misericórdia oferecidos a Efraim em lugar do 

castigo (que seria merecido). Na Cruz, Jesus 

demonstra radicalmente esse AMOR. Morre por 

nós, pobres pecadores e de Seu Sagrado Lado 

jorram para nós as fontes eternas de Alegria e 

Salvação: o Batismo e a Eucaristia. 

● Procuro, em minha vida, ser grato a Deus pelo 

cuidado que Ele tem para comigo? Sei 

reconhecer na minha vida os sinais do amor de 

Deus? Ou tenho agido como uma “criança 

mimada” que, não obstante receber tudo, vive a 

reclamar de tudo e de todos? Sou grato a Deus 

por seu amor e comprometo-me com esse Amor? 

 

III – Oração Conclusiva 

 

Animador: Reunidos em torno do Mistério de 

Amor da Trindade, 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: 

 

Sim, eu quero que a luz de Deus, / que um 

dia em mim brilhou, / jamais se esconda / e 

não se apague em mim o seu fulgor. / Sim, 

eu quero que o meu amor / ajude o meu 

irmão / a caminhar, guiado por tua mão, / em 

tua lei, em tua luz, Senhor! 

2. Em minh’alma cheia do amor de Deus / 

palpitando a mesma vida divinal, / há um 

resplendor secreto do Infinito Ser, / há um 

profundo germinar de eternidade. 

 

 

 

 
IV – Campanha “Paz e Pão”. Vamos 

participar? 

 

Leitor 1: O Papa Francisco ensina que os 

pobres não são um problema, mas um meio 

para acolhermos e vivermos a essência do 

Evangelho, e que Cristo pede que “não amemos 

com palavras nem com a língua, mas com obras 

e com verdade” (1 Jo 3,18). 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! 

 

 
 


