
Círculo-Bíblico em Família – 22 a 28 de 

agosto de 2021 

“A quem iremos, Senhor, tu tens palavras de 

vida eterna”. (Jo 6, 68) 

 

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. A edificar a Igreja, (2x) / a edificar a Igreja do 

Senhor. 

Irmão, vem, ajuda-me! / Irmã, vem, ajuda-me 

a edificar a Igreja do Senhor. 

2. Eu sou Igreja, tu és Igreja, / somos Igreja do 

Senhor. 

3. São Pedro é Igreja, São Paulo é Igreja, / 

somos Igreja do Senhor. 

4. Os leigos são Igreja, os padres são Igreja, / 

somos Igreja do Senhor 

 

Animador: Estamos reunidos em nome do Pai, 

e do Filho e do 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 quarta semana, meditamos sobre 

a vocação laica na Igreja. Este é o chamado 

àqueles que se sentem inclinados a seguir Jesus 

por meio da inserção na vida cotidiana da Igreja, 

sem que passem para o estado de vida clerical 

ou Religioso (consagrado). 

Leitor 2: Por leigos entendem-se todos os fiéis 

que, incorporados a Cristo pelo Batismo, 

constituídos em Povo de Deus e tornados 

participantes, a seu modo, da função sacerdotal, 

profética e real de Cristo, exercem, pela parte 

que lhes toca, a missão de todo o Povo cristão na 

Igreja e no mundo. 

Leitor 1: A missão dos leigos, longe de ser uma 

missão em segundo plano na Igreja, é a Missão 

de tornar presente o Reino de Deus no cotidiano 

das pessoas, da vida e do mundo. Um chamado 

à profundidade na relação com o Senhor, “que 

tem palavras de vida eterna” (cf. Jo 6,68). 

Leitor 2: Esta é também uma vocação exigente. 

Em geral, o leigo é chamado a dar testemunho 

de sua fé, por meio de palavras e ações, em 

todos os ambientes a que está inserido: família, 

comunidade eclesial, trabalho, lazer, entre 

outros. 

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 (Jo 6,67-69) 

 

Animador: Cantemos juntos: 

Aleluia, aleluia, aleluia! 

Ó, Senhor, vossas palavras são espírito e 

vida; as palavras que dizeis, bem que são 

de eterna vida. 

Aleluia, aleluia, aleluia! 

 



Leitor: Proclamação do Evangelho de Jesus 

Cristo, segundo João: 

 

Tendo a multidão se afastado, 6,67Então Jesus 

disse aos doze: “vós também quereis ir embora”? 
68Simão Pedro respondeu: “a quem iremos, 

Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. 69Nós 

cremos firmemente e reconhecemos que tu és o 

Santo de Deus”. Palavra da Salvação. 

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: 

● No Evangelho, Jesus pergunta aos seus se 

também querem seguir outro caminho que não o 

do Evangelho. Diante das dificuldades da vida, 

mantenho-me firme na vocação a que fui 

chamado a servir na Comunidade? 

● Pedro, e nele toda a Igreja, reconhece que 

“Jesus tem palavras de vida eterna”? O nosso 

servir deve partir desse reconhecimento e da 

confissão de que Jesus é o Messias. Tenho 

consciência de que minha vocação é um 

chamado de Deus ao serviço dos irmãos na 

Comunidade/Paróquia? 

 

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: 

 

O Senhor necessitou de braços / para 

ajudar a ceifar a messe. / E eu ouvi seus 

apelos de amor, / então, respondi: / aqui 

estou, aqui estou. 

1. Eu vim para dizer / que eu quero te seguir, 

/ eu quero viver com muito amor o que 

aprendi. 

2. Eu vim para dizer / que eu quero te ajudar, 

/ eu quero assumir a tua cruz e carregar. 

3. Eu vim para dizer / que eu vou profetizar, 

/ eu quero ouvir a tua voz e propagar. 

4. Eu vim para dizer / que eu vou te 

acompanhar / e, com os meus irmãos, um 

mundo novo edificar. 

 
 

IV – Campanha “Paz e Pão”. Vamos 

participar? 

 

Leitor 1: O Papa Francisco ensina que os 

pobres não são um problema, mas um meio 

para acolhermos e vivermos a essência do 

Evangelho, e que Cristo pede que “não amemos 

com palavras nem com a língua, mas com obras 

e com verdade” (1Jo 3,18). 

 

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! 

 

 

 


