
Círculo-Bíblico em Família – 25 a 31/07 de 

2021 

“[...] peçam ao dono da colheita que mande 

trabalhadores para a 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. Tenha presente 

uma vela acesa, um Crucifixo e uma imagem de 

Nossa Senhora; adornados com flores de cores 

variadas. 

 

 
 

Animador: cantemos juntos: 

 

Debulhar o trigo 

Recolher cada bago do trigo 

Forjar no trigo o milagre do pão 

E se fartar de pão 

 

Decepar a cana 

Recolher a garapa da cana 

Roubar da cana a doçura do mel 

Se lambuzar de mel 

 

Afagar a terra 

Conhecer os desejos da terra 

Cio da terra, a propícia estação 

E fecundar o chão 

 

Animador: Estamos reunidos em nome do Pai, 

e do Filho e o Espírito Santo. 

Todos: Amém! 

 

Animador: Semear e colher. Nem sempre 

acontece assim, às vezes quem planta não colhe, 

mas nós sabemos que a semente do Reino de 

Deus é Ele mesmo, Deus, quem faz brotar.  

Leitor 1: Durante todo o mês refletimos sobre a 

semente da Palavra de Deus que nós semeamos 

também com a oferta do dízimo. Podemos ter 

certeza: a semente lançada à terra sempre pode 

florescer. 
Leitor 2: Se cuidarmos dela tem mais chances 

de germinar, mas quem cuida da semente do 

Reino é Deus. Nós precisamos semear e confiar. 

Leitor 1: No trecho de São Mateus que vamos 

refletir e rezar, Jesus chama trabalhadores para 

a colheita. (Mt 9, 38)  

Leitor 2: Somos chamados a participar da 

colheita e isso significa compromisso com a 

comunidade, com a paróquia, com a Igreja. 

Dizimista comprometido é um evangelizador.   

Animador: O Senhor que nos chamou a semear 

e a colher, nos inspire nos cuidados com nossa 

vida cristã, com a Igreja e com o irmão que 

precisa. 

 

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 (Mt 9,35-38) 

 

 

Animador: Cantemos juntos: 

 

A vossa palavra Senhor é sinal de 

interesse por nós (Bis) 

 

1. Como um Pai ao redor de sua mesa, 

revelando seus planos de amor.   

 

2. É feliz quem escuta a palavra e a guarda 

no seu coração.  

  



Leitor: Proclamação do Evangelho de São 

Mateus. 
9,35Jesus percorria todas as cidades e povoados, 

ensinado em suas sinagogas, pregando a Boa 

Notícia do Reino, e curando todo tipo de doença 

e enfermidade. 36Vendo as multidões, Jesus teve 

compaixão, porque estavam cansadas e 

abatidas, como ovelhas que não têm pastor. 
37Então Jesus disse aos discípulos: “A colheita é 

grande, mas os trabalhadores são poucos! 38Por 

isso, peçam ao dono da colheita que mande 

trabalhadores para a colheita”.  

 

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: 

● Jesus vai de cidade em cidade pregando a Boa 

Notícia. Essa missão ele confiou aos apóstolos. 

Hoje cabe a nós o anúncio. De que forma estava 

anunciando?  

● Quem são os “cansados e abatidos de hoje”? 

E nós, estamos neste grupo ou estamos 

empolgados com a missão e alegres por 

participar? 

● Este mês olhamos algumas vezes para as 

formas como semeamos a Palavra. Qual a nossa 

atitude após semear? Queremos resultados 

imediatos ou nos alegramos e confiamos que a 

semente vai germinar?  

 

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: 

Debulhar o trigo 

Recolher cada bago do trigo 

Forjar no trigo o milagre do pão 

E se fartar de pão 

 

Decepar a cana 

Recolher a garapa da cana 

Roubar da cana a doçura do mel 

Se lambuzar de mel 

 

Afagar a terra 

Conhecer os desejos da terra 

Cio da terra, a propícia estação 

E fecundar o chão 

 

 

 
 

IV – Campanha “Paz e Pão”. Vamos 

participar? 

 

Leitor 1: A Campanha Paz e Pão está tendo 

adesão de vários setores da sociedade. Artistas, 

artesãos, Poder Judiciário estão fazendo ações 

permanentes para manter viva a Campanha. 

Levar comida e agasalhos a quem não tem é uma 

forma de semear a Palavra! 
Leitor 2: De quais grupos participamos? Família, 

amigos, colegas de trabalho, colegas de lazer... 

Todo o grupo pode ser transformar em grupo de 

anunciadores. A Campanha Paz e Pão nos dá a 

oportunidade de anunciar. 

 

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! 

 

 

 


