
Círculo-Bíblico em Família – 08 a 14 de 

agosto de 2021 

“Jesus desceu com os pais para Nazaré e era-

lhes obediente”. (cf. Lc 2,51) 

 

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 (ou da Sagrada 

Família).  

 

 
 

Animador: cantemos juntos: 

 

Tua família aqui reunida / vem hoje pedir-te, 

Senhor, / a paz que nos vem de tua vida / e é 

fruto do teu amor. 

1. Quando o ódio, a vingança, o rancor / vierem 

nos destruir, / nós queremos ser em tuas mãos / 

instrumentos do teu amor. 

2. Quando a treva, que ao erro conduz, / cegar 

muitos corações, / nós queremos ser em tuas 

mãos / instrumentos da tua luz. 

3. Quando a ofensa, a discórdia, enfim, / 

romperem a união, / nós queremos ser em tuas 

mãos / instrumentos do teu perdão. 

 

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 segunda semana, meditamos 

sobre a Vocação ao Matrimônio. Este é o 

chamado àqueles que se unem por amor e que, 

em virtude do Sacramento do Matrimônio, tornam 

sua união sinal do amor de Cristo por sua Igreja. 

Leitor 2: “A alegria do amor que se vive nas 

famílias é também o júbilo da Igreja. Apesar dos 

numerosos sinais de crise no matrimônio, “o 

desejo de família permanece vivo, especialmente 

entre os jovens, e isto incentiva a Igreja” (Amoris 

Laetitia, 1). 

Leitor 1: “Alegria do amor na família“ é o tema da 

Semana da Família deste ano de 2021, que 

pretende celebrar os cinco anos da Exortação 

Apostólica Amoris Laetitia. 

Leitor 2: O “Ano Família Amoris Laetitia” foi 

iniciado no dia de São José (19 de março de 

2021). Neste tempo, somos chamados a refletir 

sobre essa importante vocação na Igreja. 

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 

vinha 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 (Lc 2, 51-52) 

 

Animador: Cantemos juntos: 

Aleluia, aleluia, aleluia! 

Que a paz de Deus habite em vossos 

corações e ricamente habite em vós sua 

palavra. 

Aleluia, aleluia, aleluia! 

 



Leitor: Leitura do Evangelho de Jesus Cristo, 

segundo Lucas: 

 

Naquele tempo, 2,51Jesus desceu então com os 

pais para Nazaré e era obediente a eles. Sua 

mãe guardava todas as coisas em seu coração. 
52E Jesus crescia em sabedoria, tamanho e graça 

diante de Deus e das pessoas. 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: 

● O trecho do Evangelho que ouvimos insere a 

Vocação Matrimonial num contexto de harmonia 

familiar, na qual são testemunhados o amor dos 

pais para com Jesus e o de Jesus para com os 

pais. Como vivo minha vida familiar? 

● Embora sendo Deus, Jesus foi obediente à sua 

família humana. Sinal do carinho que Deus tem 

para com nossas famílias. Sinto-me grato a Deus 

por ter nascido numa família específica, mesmo 

com problemas e desafios? 

● O amor, às vezes, passa por dificuldades. 

Maria e José experimentaram grande angústia 

com a perda do Menino Jesus no Templo. Porém, 

com determinação juntos resolveram o problema. 

Sinto-me corresponsável pelos demais membros 

de minha família? Ofereço-me para ajudar, 

sobretudo, nos momentos mais difíceis? 

 

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. Que nenhuma família comece em 

qualquer de repente, / que nenhuma família 

termine por falta de amor. / Que o casal seja 

um para o outro de corpo e de mente / e que 

nada no mundo separe um casal sonhador. 

/ Que nenhuma família se abrigue debaixo 

da ponte, / que ninguém interfira no lar e na 

vida dos dois, / que ninguém os obrigue a 

viver sem nenhum horizonte, / que eles 

vivam do ontem, no hoje e em função do 

depois. 

Que a família comece e termine sabendo 

onde vai / e que o homem carregue nos 

ombros a graça de um pai. / Que a mulher 

seja um céu de ternura, aconchego e 

calor / e que os filhos conheçam a força 

que brota do amor. / Abençoa, Senhor, as 

famílias, amém. / Abençoa, Senhor, a 

minha também! (2x) 

 
IV – Campanha “Paz e Pão”. Vamos 

participar? 

 

Leitor 1: As ceramistas do grupo “Cerâmica 

pela Vida”, que realizam leilões virtuais com 

peças de artistas de todo o Brasil, já 

contribuíram com mais de R$ 100 mil. A Cesan, 

Companhia Espirito Santense de Saneamento 

contribui com R$ 80 mil..  

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! 

 

 


