
Círculo-Bíblico em Família – 29 de agosto a 

04 de setembro de 2021 

“Todos vós sois um só, em Cristo Jesus”. ( 

Gl 3, 28c) 

 

I – Preparando os Corações 

Prepare um local em sua casa que favoreça a 

oração e a meditação. Se possível, tenha 

presente uma vela acesa, um Crucifixo e uma 

imagem de Nossa Senhora. Procure colocar em 

destaque a Palavra de Deus. 

 

 
 

Animador: cantemos juntos: 

 

A Bíblia é a Palavra de Deus / semeada no  

meio do povo, / que cresceu, cresceu e nos 

transformou, / ensinando-nos viver um 

mundo novo 

1. Deus é bom, nos ensina a viver, / nos revela 

o caminho a seguir. / Só no amor, partilhando 

seus dons, / sua presença iremos sentir. 

2. Somos povo, o Povo de Deus, / e formamos o 

reino de irmãos. / E a Palavra, que é viva, nos 

guia / e alimenta a nossa união. 

 

Animador: Estamos reunidos em nome do Pai, 

e do Filho e do Espírito Santo. 

Todos: Amém! 

 

Animador: Irmãos e irmãs, no mês de setembro 

a Igreja do Brasil celebra o Livro da Palavra de 

Deus: a Bíblia Sagrada. Neste Livro Sagrado 

estão contidos os relatos das experiências 

pessoais e comunitárias que o Povo fez com 

seu Deus. 

Leitor 1: A cada ano, a Igreja propõe a reflexão 

e a oração acerca de um livro específico da 

Bíblia. Para este ano de 2021, meditaremos 

sobre a Carta de São Paulo aos Gálatas; que 

conclama os cristãos à liberdade proposta no 

Evangelho. 

Leitor 2: Com o tema: “pois todos vós sois um 

só, em Cristo Jesus” (Gl 3,28c), a Palavra de 

Deus nos convida a romper os laços da 

desunião e da separação. Somos um só povo 

de Deus, que está a caminho. Somos irmãos na 

única fé cristã e na esperança de vida em Cristo 

Jesus. 

Leitor 1: A “Carta aos Gálatas” procura resolver 

os conflitos internos da comunidade. São Paulo 

havia anunciado o Evangelho na região da Gália 

(atual Turquia) e as comunidades, compostas 

por gregos e judeus convertidos, viviam em 

harmonia. 

Leitor 2: Mais tarde, surgiram outros 

missionários e queriam impor que a circuncisão 

(prática judaica) fosse obrigatória. Diziam que 

para ser cristão, era preciso observar os 

costumes dos judeus. São Paulo se opõe a essa 

mentalidade, e propõe como solução para o 

problema, a liberdade advinda do Evangelho de 

Nosso Senhor Jesus Cristo. 

Animador: O Senhor que, em Jesus Cristo e 

pela ação do Espírito Santo, nos convida à 

comunhão e à paz, pela atenção e obediência à 

Sua Palavra, esteja convosco. 

Todos: Bendito seja o Senhor Deus que, em 

Jesus Cristo e pela Graça do Espírito Santo, nos 

reúne em torno de sua Palavra de Vida! 

 

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, e que nos convoca à participação 

no Reino de Justiça, de Paz e de Amor, 

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 (Gl 3, 26-28) 

 

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 Carta de São Paulo aos 

Gálatas: 

 

Meus filhos, 3,26Por meio da fé em Cristo Jesus, 

todos vocês são filhos de Deus. 27Porque vocês 

foram batizados para ficarem unidos com Cristo 

e assim se revestirem com as qualidades do 

próprio Cristo. 28Desse modo, não existe 

diferença entre judeus e não judeus, entre 

escravos e pessoas livres, entre homens e 

mulheres: todos vocês são um só por estarem 

unidos com Cristo Jesus. Palavra do 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: 

● Paulo lembra aos Gálatas que eles são um só 

povo reunido em Cristo Jesus. A fé é comum a 

todos. 

● As diferenças devem ser superadas. Homem 

ou mulher, judeu ou grego, escravo ou livre: 

qualquer que seja a sua condição e o seu 

estado, cada um é, e todos são, importantes na 

Comunidade. 

● Procuro respeitar as diferenças em minha 

comunidade? Sinto-me “um só povo” com meus 

irmãos de fé, embora haja diferenças entre nós? 

Como contribuo para que as diferenças sejam 

um bem e não uma dificuldade na minha 

comunidade? 

 

III – Oração Conclusiva 

 

Animador: Reunidos em torno da Palavra de 

Deus, que ilumina a nossa vida e a vida de 

nossa Comunidade de Fé, 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: 

 

Toda Bíblia é comunicação / de um Deus 

amor, de um Deus irmão. / É feliz quem 

crê na revelação, / quem tem Deus no 

coração. 

1. Jesus Cristo é a Palavra, / pura imagem 

de Deus Pai. / Ele é vida e verdade, / a 

suprema caridade. 

2. Os profetas sempre mostram / a vontade 

do Senhor. / Precisamos ser profetas / para 

o mundo ser melhor. 

3. Nossa fé se fundamenta / na palavra dos 

apóstolos.  / João, Mateus, Marcos e Lucas 

/ transmitiram essa fé. 

4. Vinde a nós, ó Santo Espírito, / vinde nos 

iluminar. / A Palavra que nos salva / nós 

queremos conservar. 

 

 
 

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. Este 

Prêmio foi criado para homenagear o trabalho 

daqueles que lutam pela justiça social, 

defendem os direitos humanos e se empenham 

nos cuidados com o meio ambiente. 

 

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!www.pazepao.com.br. 

COLABORE! 

 

 

 

http://www.pazepao.com.br/

