Círculo-Bíblico em Família – 27/06 a 03/07 de
2021
“Veio para dar testemunho da Luz e preparar
para o Senhor um povo bem-disposto a
recebê-lo”. (cf. Jo 1,7, Lc 1,17))
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!

Leitor 2: De certo modo, a vocação de João
Batista – ser voz para a Palavra de Deus – é a
vocação de todos nós. O texto bíblico nos
convida a também sermos voz, em nossos dias,
para que o mundo se disponha a ouvir e a acolher
a Palavra da Vida: Jesus Cristo, nosso Senhor.
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:

Animador: cantemos juntos:
1. Antes que Eu te formasse dentro do seio de
tua mãe, / antes que tu nascesses, te conhecia
e te consagrei. / Para ser meu profeta entre as
nações, Eu te escolhi. / Irás onde enviar-te e o
que te mando proclamarás!
Tenho que gritar, / tenho que arriscar, / ai de
mim, se não o faço! / Como escapar de ti, /
como calar / se tua voz arde em meu peito? /
Tenho que andar, / tenho que lutar, / ai de mim,
se não o faço! / Como escapar de ti, / como
calar / se tua voz arde em meu peito?

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, celebramos – na
quinta-feira passada (24/06) – a Solenidade do
Nascimento de João Batista. Uma das mais
tradicionais festas juninas.
Leitor 1: Para além dos festejos (tema de nosso
último encontro), esta Solenidade nos convida a
entrar, ao modo próprio do mundo da Bíblia, na
dinâmica própria de Deus: que chama à vida,
elege, consagra e envia à missão.
Leitor 2: Como nos lembra Isaías, “o Senhor me
chamou antes de eu nascer” (Is 49,1). Também
João Batista é chamado a indicar Jesus desde o
ventre materno. À proximidade de Maria, já
grávida de Jesus, Isabel sente João Batista pular
de alegria no seu ventre (cf. Lc 1,41).
Leitor 1: As circunstâncias do nascimento de
João são especiais. Todo o povo se pergunta: “o
que será desse menino”? De fato, a mão do
Senhor estava com ele (cf. Lc 1,65-66).

II – Escuta à Palavra de Deus (At 13, 23-25)
Animador: Cantemos juntos:

A Palavra de Deus é luz, / que nos guia na
escuridão: / é semente de paz, de justiça e
perdão! (bis)
Que a tua Palavra, Senhor, / renove o nosso
coração, / fortifique a nossa esperança / e
nos faça viver como irmãos!

Leitor: Leitura dos Atos dos Apóstolos
Naqueles dias, Paulo disse: 13,23“Conforme havia
prometido, Deus fez surgir da descendência de
Davi, para Israel, um Salvador que é Jesus.
24Antes da sua chegada, João havia pregado a
todo o povo de Israel um batismo de
arrependimento. 25E quando estava para
terminar a sua missão, João disse: ‘quem vocês
supõem que eu seja? Não sou eu! Mas, eis que,
depois de mim, vem aquele do qual não sou
digno de desamarrar as sandálias”! Palavra da
Senhor.
Todos: Graças a Deus!

Mudai de vida, mudai, / convertei-vos de
coração! / Fazei a vontade do Pai,/ amai,
servi aos irmãos; / fazei a vontade do Pai, /
lutai por um mundo de irmãos; / fazei a
vontade do Pai, / o chão é de todos, e o pão!
2. Jesus Cristo, o Filho de Deus, / batizado
por João no Jordão, / inaugura o Reino do
Pai, / co’este santo e solene pregão:
3. Escutai, ó Igreja de Deus: / eis, o tempo
da Graça chegou, / é o Senhor da Justiça
que passa, / sua Páscoa entre nós
começou!

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 trecho dos Atos que ouvimos, S. Paulo
destaca a missão de João: anunciador de um
batismo de conversão que predispõe os fiéis para
a vida com Cristo.
● João – mera voz da Palavra da Vida – não
ocupa o lugar de Jesus. Sabe que sua Missão é
preparar os caminhos para Jesus, seu primo. A
vida de João Batista, desde o ventre materno,
consiste em apontar para Jesus.
● Vivo minha vida de forma a também apontar
para Jesus? Tenho consciência da minha missão
como cristão no mundo? Como João Batista,
assumo a missão (recebida no Batismo) de ser
voz para a Palavra da Vida (Jesus Cristo)?
III – Oração Conclusiva
Animador: Reunidos em torno do Mistério de
Amor da Trindade, rezemos juntos:

IV – Campanha
participar?

“Paz

e

Pão”.

Vamos

Leitor 1: A Arquidiocese de Vitória tem grande
alcance, pois abrange 6 Áreas Pastorais (que
alcançam 15 municípios), 90 Paróquias e 1022
Comunidades, além de várias pastorais, grupos
de voluntários e comissões. Tem, portanto,
muita capilaridade e proximidade das
comunidades e dos seus fiéis, chegando aos
mais diferentes territórios da região, sobretudo
nas áreas de maior vulnerabilidade. Por isso,
convida você a participar da Campanha “Paz e
Pão”.
Leitor 2: Uma das formas de participar é
colaborar com a Campanha “Tive Fome.

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. João Batista clamou no deserto: /
“Preparai ao Senhor uma estrada, / eis que
o Reino de Deus está perto, / escutai,
geração transviada!”

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!

