
Círculo-Bíblico em Família – 18 a 24/07 de 

2021 

“Filhinhos, não amemos com palavras nem 

com a língua, mas com obras e de verdade” 

(1ª Jo 3, 18)  

 

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. 

 

 
 

Animador: cantemos juntos: 

 

História de uma semente 

 

A semente era pequena 

Ninguém podia crer 

Que um dia ela pudesse 

Crescer como cresceu 

Nem mesmo quem na terra 

Com zelo a semeou 

Podia ter ideia 

Do que ela se tornou 

 

Sementes somos todos 

Que temos coração 

Semente é quem procura 

Servir o seu irmão 

 

Animador: Estamos reunidos em Nome do Pai, 

e do Filho e o Espírito Santo. 

Todos: Amém! 

 

Animador: Esta é a terceira semana da 

campanha do dízimo. Nossas comunidades e 

paróquias estão usando toda a criatividade para 

envolver as pessoas da comunidade e o trabalho 

está muito bonito. Já vimos que o dízimo é uma 

semente. Esta semana vamos refletir sobre os 

cuidados para que a semente cresça. 

Leitor 1: Cuidar é uma atitude. Por isso a frase 

bíblica que vamos ler é da primeira Carta de São 

João: “Não amemos com palavras, mas com 

obras e de verdade” (1Jo 3, 18). 
Leitor 2: Amar com obras exige uma tomada de 

atitude. Não é possível cuidar da semente 

apenas dizendo que ela precisa de água, terra e 

sol. É preciso adubar, regar e plantar onde tem 

sol ou colocar a planta no sol. 

Leitor 1: Quando falamos em cuidar, pensando 

nas sementes do dízimo, significa cuidar de 

quem?  

Leitor 2: Cuidar de tudo: dizimistas, equipes, 

ações pastorais. Enfim, cuidar de tudo que faz 

crescer; porque só assim a ação evangelizadora 

se tornará grande. 

Animador: O Senhor que cuidou daqueles que o 

Pai lhe confiou com bondade e atenção nos torne 

cada dia mais atentos e dispostos a cuidar das 

sementes que fazem a Igreja ser.  

 

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 (1Jo 3,16-18) 

 

 

Animador: Cantemos juntos: 

 

 



Envia tua Palavra, Palavra de Salvação,   

que vem trazer esperança aos pobres 

libertação. 

    

Tua Palavra de vida é como a chuva que cai    

que torna o solo fecundo e faz nascer a 

semente            

é água viva da fonte que faz florir o deserto,                 

é uma luz no horizonte é novo caminho 

aberto. 

 

Leitor: Leitura da Primeira Carta de São João. 
3,16Compreendemos o que é o amor, porque 

Jesus deu a sua vida por nós; portanto, nós 

também devemos dar a nossa vida pelos irmãos. 
17Se alguém possui os bens deste mundo e, 

vendo o seu irmão em necessidade, fecha-lhe o 

coração, como pode o amor de Deus permanecer 

nele? 18Filhinhos, não amemos com palavras 

nem com a língua, mas com obras e de verdade”. 

 

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: 

● São João faz uma recomendação carinhosa: 

"filhinhos" é a palavra que ele usa. Pensemos em 

nossas palavras e em nosso sentimento com os 

irmãos.  

● Não amemos com palavras, isto é, não basta 

dizer o que precisa ser feito, é necessário se 

envolver e fazer. 

● Com obras e de verdade, ou seja, São João 

nos alerta a agir com verdade porque só a 

verdade transforma palavras em gestos. 

Olhemos para nosso trabalho na Igreja: agimos 

ou falamos apenas?  

 

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: 

 

A semente é a palavra 

Que ouvimos de Jesus 

Que disse que é preciso 

Levar de alguém a cruz 

Ninguém aqui na terra 

Vai se realizar 

Se não tiver coragem de servente se tornar. 

 

Sementes somos todos 

Que temos coração 

Semente é quem procura 

Servir o seu irmão 

 

 
 

IV – Campanha “Paz e Pão”. Vamos 

participar? 

 

Leitor 1: A Campanha do dízimo nesta semana, 

dedicou um espaço para a Campanha Paz e 

Pão: amar com obras, com atitude! 
Leitor 2: O desemprego, a fome e pessoas sem 

moradia aumentam a cada dia. A Campanha 

Paz e Pão nos dá a oportunidade de contribuir 

para diminuir os sofrimentos: amar com obras, 

com atitude!  

 

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! 

 

 


