
Círculo-Bíblico em Família – 01 a 07 de 

agosto de 2021 

“Pedi, pois, ao dono da messe que envie 

trabalhadores para a sua colheita”. (Mt 9, 38))) 

 

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. Se possível tenha 

presente uma vela acesa, um Crucifixo e uma 

imagem de Nossa Senhora.  

 

 
 

Animador: cantemos juntos: 

 

1. O Senhor me chamou a trabalhar, / a messe 

é grande; a ceifar, / a ceifar o Senhor me 

chamou, / Senhor, aqui estou! 

Vai trabalhar pelo mundo afora: / Eu estarei 

até o fim contigo. / Está na hora, o Senhor 

me chamou, / Senhor, aqui estou! 

2. “Dom de amor é a vida entregar”, falou Jesus 

e assim o fez; / dom de amor é a vida entregar, / 

chegou a minha vez! 

 

Animador: Estamos reunidos em Nome do Pai, 

e do Filho e o Espírito Santo. 

Todos: Amém! 

 

Animador: Irmãos e irmãs, no mês de agosto, a 

Igreja nos convida a rezar pelas vocações: 

Sacerdotal, Familiar, Religiosa e Leiga. Por meio 

destes “chamados especiais”, o Senhor socorre 

a Igreja em suas necessidades humanas, 

convidando homens e mulheres dentre o Povo de 

Deus (a própria Igreja) para um serviço todo 

especial à evangelização. 

Leitor 1: Nesta primeira semana, meditaremos 

sobre a Vocação ao Sacerdócio. Este é o 

chamado àqueles que se dedicam mais 

especificamente ao Culto Divino e ao serviço aos 

irmãos. 

Leitor 2: O Documento do Vaticano II que fala 

sobre o Ministério e a Vida dos Presbíteros 

(Presbyterorum Ordinis – PO), nos lembra que o 

Senhor instituiu alguns homens como ministros 

entre os fiéis, para que estes se unissem num só 

corpo, em que “todos os membros não 

desempenham a mesma atividade (Rm 12,4). 

Leitor 1: Uma vez que participam, no que lhes 

toca, do Serviço dos Apóstolos, os presbíteros 

recebem de Deus a graça de serem ministros de 

Cristo Jesus entre os povos, exercendo o serviço 

sagrado de evangelizar, para que os povos se 

tornem oferta agradável a Deus, santificada no 

espírito Santo (PO, n° 1). 

Leitor 2: Escolhidos dentre o Povo de Deus, os 

Ministros de Cristo, por Sagração 

Especialíssima, participam do Ministério de 

Cristo e, por tal participação, estão a serviço do 

Povo de Deus e da Igreja. O serviço à caridade 

se expressa, sobretudo, no Culto Sagrado. 

Animador: O Senhor que, pelo Espírito Santo, 

nos convida ao Serviço à Igreja, por uma vocação 

à santidade e à proximidade com Cristo, esteja 

convosco. 

Todos: Bendito seja o Senhor Deus que, em 

Jesus Cristo e pela Graça do Espírito Santo, nos 

convoca a trabalhar na Sua Messe.  

 

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, que nos convoca a participar da 

vinda do Senhor Jesus e nos dá a Graça de 

colaborar com a instalação do Reino de Justiça e 

de Paz, 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 (Mt 9,36-38) 

 

Animador: Cantemos juntos: 

Aleluia, aleluia, aleluia! 



É o Senhor nosso Juiz e nosso Rei. O 

Senhor legislador nos salvará. 

Aleluia, aleluia, aleluia! 

 

Leitor: Leitura do Evangelho de Jesus Cristo, 

segundo Mateus: 

 

Naquele tempo, 9,36Vendo Jesus as multidões, 

compadeceu-se delas, porque estavam 

cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm 

pastor. Então disse a seus discípulos: 37“A messe 

é grande, mas os trabalhadores são poucos. 
38Pedi, pois, ao dono da messe que envie 

trabalhadores para a sua colheita”. Palavra da 

Senhor. 

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 trecho do Evangelho que ouvimos insere a 

Vocação Sacerdotal num contexto de 

necessidade de serviço ao Reino de Deus. 

Consigo, com a Graça de Deus, perceber as 

necessidades de minha comunidade e tenho 

rezado pelas vocações sacerdotais? 

● Jesus nos convida a rezar e a participar. Os 

trabalhos são diversos, mas uma é a realidade 

que os envolve a todos (o Reino de Deus). 

Valorizo o Ministério do Presbítero e incentivo 

meus filhos ou os outros rapazes da comunidade 

a pensarem sobre a Vida Presbiteral como uma 

possibilidade em suas vidas? 

● Conhecendo as necessidades de minha Igreja, 

rezo pelos Bispos e Padres, pedindo ao Senhor 

que os conserve firmes no propósito de servirem 

à Igreja (Povo de Deus)? 

 

III – Oração Conclusiva 

 

Animador: Reunidos em torno do Mistério de 

Comunhão da Trindade, que chama a cada um 

(segundo uma Vocação específica) e a todos 

nós (segundo nossa vocação à Missão na 

Comunhão da Igreja), 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: 

 

Poucos os operários, poucos trabalhadores, 

/ e a fome do povo aumenta mais e mais. / 

És o Senhor da messe, / ouve esta nossa 

prece, / põe sangue novo nas veias da tua 

Igreja! 

2. Falta gente pra ir ao povo, / descobrir por 

que o povo se cala, / pastores e animadores 

/ pra incentivar o teu povo a falar. / Falta luz 

porque não se acende, / não se acende 

porque faltam sonhos / e falta esse jeito 

novo / de levar luz e falar de Jesus. 

 
 

IV – Campanha “Paz e Pão”. Vamos 

participar? 

 

Leitor 1: A Campanha “Paz e Pão” se mantém 

viva por conta da perseverança dos doadores. 

Hoje são cerca de 400 pessoas cadastradas 

que contribuem assiduamente. Mas, alguns 

eventos promovem aquele impulso que permite 

o atendimento às populações mais 

necessitadas, arrecadando quantidades maiores 

em tempos mais curtos, como o caso da 

campanha de arrecadação durante as 

Celebrações de Corpus Christi e as parcerias 

com artistas, sindicatos, associações, 

empresas, escolas e órgãos públicos.  

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! 

 

 
 


