
Círculo-Bíblico em Família – 04 a 10/07 de 

2021 

“Não amemos com palavras, mas com obras” 

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. É Páscoa do Senhor! 

 

 
 

Animador: cantemos juntos: 

 

1. Toda semente é um anseio de frutificar / e 

todo fruto é uma forma da gente se dar.   

Põe a semente na terra, não será em vão 

Não te preocupe a colheita, plantas para o 

irmão (2x) 

2. Toda palavra é um anseio de comunicar / e 

toda fala é uma forma da gente se dar.   

3. Todo tijolo é um anseio de edificar / e toda 

obra é uma forma da gente se dar.    

 

Animador: Estamos reunidos em Nome do Pai, 

e do Filho e o Espírito Santo. 

Todos: Amém! 

 

Animador: Irmãos e irmãs, estamos entrando no 

mês de julho e, neste mês, toda a nossa 

arquidiocese é envolvida pela Campanha Anual 

do Dízimo. Vamos rezar pelos dizimistas durante 

todo o mês e refletir, à luz da Palavra de Deus, 

sobre este assunto. 

Leitor 1: “Não amemos com palavras, mas com 

obras” (1ª Jo 3, 18). é a frase bíblica que sustenta 

toda a nossa campanha. 

Leitor 2: O amor nos coloca em movimento. O 

amor nos faz agir. Não é possível amar apenas 

com palavras. O amor precisa de gestos e ações, 

porque o amor é transformador da sociedade. 

Leitor 1: São João diz, no contexto da frase 

bíblica que nos orienta nesta campanha: “se 

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”? 

Leitor 2: É o gesto de compartilhar o que temos 

que mantém vivo o sentimento de fraternidade 

que une os irmãos. Além disso, precisamos ter 

presente que somos Igreja e, como tal, 

responsáveis pela evangelização, por 

proporcionar a todos a possibilidade de 

participarem de celebrações e ‘sentirem-se em 

casa’ em cada uma de nossas comunidades e 

paróquias. 

Animador: O Senhor, que desperta em nós o 

amor fraterno por cada irmão e por esse amor 

nos faz Igreja Viva, esteja e permaneça conosco.  

 

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 (1ª Jo 3,16-19) 

 

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 da 1ª carta de São João  

 
16Compreendemos o que é o amor, porque Jesus 

deu a sua vida por nós; portanto, nós também 

devemos dar a 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. 19Desse 

modo saberemos que estamos do lado da 

verdade; e diante de Deus poderemos 

tranquilizar nossa consciência. Palavra da 

Senhor. 

Todos: Graças a Deus! 

 

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: 

● A clareza de São Paulo sobre a partilha não 

pode deixar o nosso coração tranquilo se nos 

fecharmos à necessidade do irmão que sofre e 

passa necessidade. 

● A prática do amor é que nos identifica como 

cristãos. As ações, as atitudes, os gestos, o 

compromisso, o olhar atento para as 

necessidades e a busca de soluções em 

comunidade são o maior testemunho de fé que 

podemos dar. 

● Como está nosso compromisso com a 

comunidade? Como está nosso olhar para as 

necessidades à nossa volta? Qual a nossa 

contribuição para que nossa comunidade seja de 

testemunho, de fé e de partilha? 

 

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: 

 

1. A fé é compromisso que é preciso repartir 

em terras bem distantes ou em nosso 

próprio lar. 

nós somos missionários; eis a nossa 

vocação. 

Jesus convida a todos, ai de mim se eu me 

calar. 

Nesta mesa, ó senhor, apresentamos 

pão e vinho, dons da terra e do trabalho. 

pela igreja missionária vos louvamos. 

vede a messe que precisa de operários 

(bis) 

 

 
 

IV – Campanha “Paz e Pão”. Vamos 

participar? 

 

Leitor 1: A Campanha Paz e Pão está 

mobilizando vários grupos, entidades, pastorais, 

movimentos. É hora de nos organizarmos e 

participar de maneira concreta. São mais de 7 

mil famílias passando necessidade em nossas 

paróquias. Elas estão cadastradas e os 

voluntários da campanha as conhecem. As 

cestas mensais não estão sendo suficientes 

para atendê-las. 

Leitor 2: Será que nosso grupo poderia estar 

mais comprometido com a campanha? O que 

podemos fazer?  

 

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! 

 

 
 


