
Círculo-Bíblico em Família – 15 a 21 de 

agosto de 2021 

“Ide pelo mundo inteiro e anunciai o 

Evangelho a toda criatura”. (Mc 16,15) 

 

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 terceira semana, meditamos 

sobre a Vocação à Vida Consagrada e Religiosa. 

Este é o chamado àqueles que se sentem 

inclinados a seguir Jesus por meio do exemplo 

de vida de algum Santo ou alguma Santa. Por 

exemplo, ser Frade Franciscano é seguir a Cristo 

como São Francisco de Assis o fez. 

Leitor 2: Esta é a Vocação dos Irmãos, das 

Irmãs, dos Monges, das Monjas, entre outros: 

estes homens e mulheres servem a Cristo por 

meio de uma despertar específico: chamado 

Carisma da Congregação. Em geral, dedicam-se 

aos pobres (Vicentinos), aos Migrantes 

(Scalabrinianos), aos doentes (Camilianos) e 

assim por diante. 

Leitor 1: Os missionários e missionárias são 

chamados a viver sua vocação nas “periferias 

geográficas e espirituais”. Por um lado, chegam 

em terras onde o Cristianismo ainda não é 

conhecido. Desbravam territórios, num encontro 

com a cultura local e a cultura Cristã. 

Leitor 2: Por outro lado, são o primeiro contato 

de muitos povos com a espiritualidade cristã. Os 

Religiosos, por meio de sua Missão, em muitos 

casos, são os responsáveis primeiros pelo 

anúncio do Evangelho. Vivem sua vocação, 

portanto, no encontro de culturas diferentes, 

despertando para a consciência cristã e para a 

novidade do Evangelho. 

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 (Mc 16, 15-16.20) 

 

Animador: Cantemos juntos: 

Aleluia, aleluia, aleluia! 



Ide ao mundo e ensinai a todas as nações! 

Eis que estou convosco, até o fim do mundo! 

Aleluia, aleluia, aleluia! 

 

Leitor: Leitura do Evangelho de Jesus Cristo, 

segundo Marcos: 

 

Naquele tempo, 16,15Jesus apareceu aos onze 

apóstolos e disse-lhes: “Ide pelo mundo inteiro e 

anunciai o Evangelho a toda criatura! 16Quem 

crer e for batizado será salvo. Quem não crer 

será condenado. 20Os discípulos então saíram e 

pregaram por toda a parte. O Senhor os ajudava 

e confirmava sua palavra por meio dos sinais que 

a acompanhavam. 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 Religiosa num contexto de missão: 

anunciar a Palavra e proporcionar a conversão. 

Tenho rezado pelas vocações Religiosas? 

Procuro conversar com freiras e frades para 

conhecer melhor essa vocação tão importante 

para a Igreja? 

● A Missão acontece para “além-fronteiras”, mas 

também em “território local”. Que situações 

ocorrem ao nosso redor e que nos apontam para 

a necessidade de missão? 

● O Senhor acompanha o serviço missionário por 

meio dos sinais que acompanham a Palavra de 

Deus. Cristo está sempre conosco. Muitas de 

nossas paróquias nasceram sob os cuidados dos 

Missionários Religiosos. Esta semana, procure 

conhecer a origem de sua Paróquia e reze por 

aqueles que iniciaram este trabalho 

evangelizador em sua região. 

 

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: 

 

1. Quero ouvir teu apelo, Senhor, / ao teu 

chamado de amor responder. / Na alegria te 

quero servir / e anunciar o teu Reino de 

amor. 

E pelo mundo eu vou / cantando o teu amor, 

/ pois disponível estou / para servir-te, 

Senhor. (bis)! 

2. Dia a dia, tua graça me dás, / nela se 

apoia o meu caminhar. / Se estás ao meu 

lado, Senhor, / o que, então, poderei eu 

temer?! 

 
 

IV – Campanha “Paz e Pão”. Vamos 

participar? 

 

Leitor 1: A Campanha Paz e Pão da 

Arquidiocese de Vitória foi contemplada com o 

Prêmio Dom Luis Gonzaga Fernandes; e o 

Coordenador, Pe. Kelder Brandão irá receber o 

Prêmio no próximo dia 26 de agosto de 2021, às 

17h. O Prêmio simboliza o reconhecimento que 

a Campanha vem adquirindo, não apenas pela 

iniciativa e empenho dos voluntários que a 

coordenam, mas pelas tantas iniciativas que 

vem despertando em diversos coletivos que 

criaram suas campanhas integrando-as à Paz e 

Pão.  

 

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! 

 
 


