Círculo-Bíblico em Família – 11 a 17/07 de
2021
“Para vocês multiplicará a semente, e ainda
fará crescer o fruto da justiça que vocês têm”
(2ª Cor 9, 10b)
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:
Quem planta uma semente
1. Se eu tivesse uma semente
Se eu tivesse mil sementes
Eu iria pela estrada semeando sem parar
Ao voltar de mãos vazias
Novamente encontraria
Das sementes que eu plantar
Outras sementes pra plantar

Leitor 2: A partilha é uma profissão de fé nas
palavras de Jesus, nos seus ensinamentos que
nos levam ao compromisso na comunidade.
Animador: O Senhor que planta e faz crescer
sementes de justiça, que faz desabrochar
sentimentos de bondade e carinho esteja hoje e
sempre com cada um de vocês.
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

Quem planta uma semente
Tem amor no coração
Quem planta uma semente
É meu amigo e meu irmão
Animador: Estamos reunidos em Nome do Pai,
e do Filho e o Espírito Santo.
Todos: Amém!
Animador: Segunda semana da Campanha do
Dízimo! Esta semana vamos refletir um trecho da
2ª carta aos Coríntios: “Para vocês multiplicará a
semente, e ainda fará crescer o fruto da justiça
que vocês têm” (2ª Cor 9, 10b).
Leitor 1: O dízimo são sementes que cada
dizimista planta na Igreja e elas crescem e se
transformam em frutos que alimentam a vida dos
irmãos.
Leitor 2: Celebrações, catequese, formação,
sacramentos, caridade são o resultado das
sementes do dízimo.
Leitor 1: Mas o dízimo é também uma ação de
graças a Deus. É um sinal de que entendemos a
mensagem de Jesus e queremos um mundo
fraterno e melhor para todos.

II – Escuta à Palavra de Deus (2ª Cor 9, 10-13)
Animador: Cantemos juntos:

Toda palavra é uma semente jogada no
chão do coração. Cabe ao cristão, com
muito amor, cuidar dessa planta, e os frutos
virão, virão.

Leitor: Leitura da Segunda Carta de São Paulo
aos Coríntios
10Deus,

que dá a semente ao semeador, também
dará o pão em alimento; para vocês multiplicará
a semente, e ainda fará crescer o fruto da justiça
que vocês têm. 11E vocês ficarão enriquecidos de
todos os modos para praticar toda a espécie de
generosidade, que provocará a ação de graças a
Deus por meio de nós. 12De fato, o serviço desta
coleta não deve apenas satisfazer às
necessidades dos cristãos, mas há de ser
ocasião de dar efusivas ações de graças a Deus.
13Tal serviço será para eles uma prova; e eles
agradecerão a Deus pela obediência que vocês
professam ao Evangelho de Cristo e pela
generosidade com que vocês repartem os bens
com eles e com todos. Palavra da Senhor.
Todos: Graças a Deus!

Canto:

3. Se eu tivesse uma certeza
Se eu tivesse uma esperança
Giraria pelo mundo semeando sem parar
Ao voltar da minha volta
Eu teria como escolta
O calor da juventude
Semeando em meu lugar
Quem planta uma semente
Tem amor no coração
Quem planta uma semente
É meu amigo e meu irmão

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:
● É Deus quem dá a semente. A nós cabe
continuar a espalhá-la para que ela cresça e
frutifique. Estamos fazendo isso?
● Quem semeia também se beneficia dos
resultados e de várias formas. A primeira por ver
crescer. A segunda por ver os frutos que dela
nascem... Quantas mais? Estamos cuidando de
espalhar boas sementes?
● O dízimo é semente e é fruto. Semeando o
dízimo na comunidade, podemos colher fé,
solidariedade, amor e fraternidade. Que
sementes estamos semeando?
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!

IV – Campanha
participar?

“Paz

e

Pão”.

Vamos

Leitor 1: Na semana passada um morador de
rua ao ser abordado pelos voluntários da
Campanha Paz e Pão e receber uma marmita,
doou R$ 2,00 como agradecimento e disse: “É

só o que tenho, mas é de coração”.
Leitor 2: Essa atitude nos comove e nos motiva.
Estamos numa época de frio. Além da fome, os
moradores de rua também sentem frio. Como
podemos ajudar?
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!

