
Círculo-Bíblico em Família – 20/06 a 26/06 de 

2021 

“Alegrem-se sempre no Senhor. Repito: 

Alegrem-se”! (Fl 4,4) 

 

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. Aqui nos encontramos / reunidos no amor de 

Deus / para louvar, alegres, nosso Pai, / como 

convém aos filhos seus. 

Cantemos, juntos, o seu louvor, / pois Ele é 

nosso Deus e Senhor! (bis) 

2. De todos os lugares / à sua casa Ele nos 

chamou / para que assim possamos, em família, 

/ cantar o bem que Ele nos fez. 

 

Animador: Estamos reunidos em Nome do Pai, 

e do Filho e o Espírito Santo. 

Todos: Amém! 

 

Animador: Irmãos e irmãs, nos meses de junho 

e de julho são comemorados muitos Santos e 

Santas populares: São João, Santo Antônio, 

entre outros. Tais festas (memórias) dão um tom 

festivo e alegre aos meses que sucedem o 

Tempo da Quaresma e da Páscoa; nos quais, 

geralmente, não se celebram Festas dos Santos. 

Leitor 1: No Antigo Testamento, Deus convoca 

seu povo para três grandes festas anuais. A 

“Festa dos Pães sem Fermento” fazia memória 

da saída do Egito e evocava a alegria pela 

libertação da escravidão (cf. Ex 23,15). 

Leitor 2: A “Festa da Semeadura” comemorava 

a ceifa dos primeiros frutos do trabalho de 

semeadura nos campos da Terra Prometida (cf. 

Ex 23,16). E, por fim, a “Festa da Colheita” 

comemorava o final do ano agrícola; ou seja, o 

tempo da colheita (cf. Ex 23,16b).   

Leitor 1: Jesus também festejou com os seus. 

Participou das Bodas de Caná (cf. Jo 2). Fez-se 

presente nas grandes festas de que falamos 

acima (cf. Lc 2,41-52). Deixou-nos o Memorial de 

Sua Paixão, Morte e Ressurreição num contexto 

de Festa (Jo 13). 

Leitor 2: Como visto, viver é também celebrar. 

Os Cristãos celebram muitas festas durante o 

ano. E todas elas, de algum modo, reportam a 

Cristo e a algum Mistério de sua Vida e 

Ministério. Celebrar a Memória dos Santos não é 

diferente. É alegrar-se com o exemplo de vida do 

Beato e inspirar-se em sua alegria de viver e de 

servir; para que também nós vivamos e nos 

alegremos no Senhor (cf. Fl 4,4). 

Animador: O Senhor, que pelo Espírito Santo 

encaminha os nossos corações para o amor de  

Deus e a constância de Cristo, esteja convosco. 

 

Todos: Bendito seja o Senhor Deus que, em 

Jesus Cristo, nos reuniu e Salvou na Graça do 

Espírito Santo! 

 

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 (Lc 14, 15-18.21-

23) 

 

Animador: Cantemos juntos: 

Aleluia, aleluia, aleluia! 

Fazei brilhar vosso semblante ao vosso 

servo e ensinai-me vossas leis e 

mandamentos! 

Aleluia, aleluia, aleluia! 



 

Leitor: Proclamação do Evangelho de Jesus 

Cristo, segundo Lucas: 

 

Naquele tempo 14,15um dos convidados disse a 

Jesus: “feliz aquele que tomar refeição no Reino 

de Deus”. 16Jesus lhe respondeu: “Certo homem 

estava dando um grande banquete e convidou 

muita gente. 17Na hora do banquete, mandou seu 

servo dizer aos convidados: ‘Venham, pois tudo 

já está pronto’. 18Mas todos começaram a se 

desculpar, um depois do outro. 21O servo voltou 

e contou tudo ao seu senhor. O dono da casa, 

indignado, disse ao seu servo: ‘Vá depressa 

pelas praças e ruas da cidade, e traga aqui para 

dentro pobres, aleijados, cegos e coxos’. 22O 

servo lhe disse: ‘Senhor, sua ordem já foi 

cumprida, e ainda há lugar’. 23Então o senhor 

disse ao servo: ‘Vá pelos caminhos e trilhas e 

obrigue as pessoas a entrar, para que minha 

casa fique cheia’”. 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 Evangelho compara o Reino de Deus a uma 

Grande Festa para a qual todos são convidados. 

Porém, é preciso aceitar o convite. Da alegria do 

Reino podemos participar todos nós. 

● As Festas Cristãs apontam para essa Grande 

Festa. A Festa dos que foram salvos e redimidos. 

A Festa do Encontro com Deus. A reunião festiva 

dos irmãos em Cristo. Nestas festas incluem-se 

todas as dimensões da vida humana: religiosa, 

social, psicológica, etc. 

● Procuro valorizar as Festas de minha 

Comunidade? Alegro-me com meus irmãos e 

louvo a Deus por meio de minha participação nas 

Festas? Consigo compreender bem o sentido 

das Festas dos Santos e da quermesse? 

 

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: 

 

Um rei fez um grande banquete, / o povo já 

foi convidado, / a mesa já está preparada, / 

já foi o Cordeiro imolado. 

7. Para mim, ser feliz é ter meu Deus, / é 

conservá-lo sempre, sempre em mim. 

8. Vou cantar a bondade do Senhor / pelas 

ruas e praças da cidade. 

 

 
IV – Campanha “Paz e Pão”. Vamos 

participar? 

 

Leitor 1: Tendo como referência a parábola do 

bom samaritano (Lucas 10, 25-37), a CF 2020 

convida os cristãos a se colocarem a serviço da 

Vida, contemplando o mundo com os olhos de 

Jesus, para “acolher o grito que emerge das 

várias faces da pobreza e da agonia da criação” 

(DGAE, 102). 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! 

 

 

 


