
Círculo-Bíblico em Família – 12 a 18 de 

setembro de 2021 

“É Cristo que vive em mim”. (Gl 2, 20b) 

 

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: 

 

Tua palavra é luz no meu caminho. / Luz no 

meu caminho, meu Deus, tua palavra é. (bis) 

1. Tua palavra está nas ondas do mar. / Tua 

palavra está no sol a brilhar.  Tua palavra está 

no pensamento, no sentimento, / tua palavra 

está. (2x) 

2. Tua palavra está no som do trovão. / Tua 

palavra está no tom da canção. Tua palavra 

está na consciência e na ciência, / tua palavra 

está. (2x) 

3. Tua palavra está na beleza da flor. / Tua 

palavra está na grandeza do amor. Tua palavra 

está na liberdade, na amizade, / tua palavra 

está. (2x)! 

 

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: Neste ano de 2021 – a partir do tema: 

“pois todos vós sois um só, em Cristo Jesus” (Gl 

3,28c) – meditamos sobre a Carta de São Paulo 

aos Gálatas; que conclama os cristãos à 

liberdade que propõe o Evangelho.  

Leitor 2: As comunidades da Galácia, desde a 

sua criação, por um bom tempo, caminharam 

muito bem na fidelidade ao Evangelho; a partir 

dos ensinamentos de Paulo. 

Leitor 1: Alguns grupos judaizantes, porém, 

pregaram-lhes um evangelho diferente; baseado 

na Lei e nos costumes do judaísmo. Uma crise 

para a Comunidade: para ser cristão basta ter fé 

em Jesus Cristo ou precisa também obedecer à 

Lei e aos costumes judaicos? 

Leitor 2: Diante dos conflitos, Paulo argumenta 

que a fé leva à liberdade. E que o compromisso 

da Igreja nascente é com o próprio 

Crucificado/Ressuscitado. Chega até mesmo a 

declarar: “Eu vivo, mas já não sou eu que vivo. É 

Cristo que vive em mim” (Gl 2,20). 

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 2, 19-21) 

 

Animador: Cantemos juntos: 

Pela Palavra de Deus, / saberemos por 

onde andar. / Ela é luz e verdade, / 

precisamos acreditar. 

1. Cristo me chama, Ele é Pastor, / sabe 

meu nome: fala, Senhor. 

2. Sei que a resposta vem do meu ser: 

“Quero seguir-te para viver”. 

3. Mãos estendidas pedem meu pão, / devo 

parti-lo com meu irmão. 



 

Leitor: Leitura da Carta de São Paulo aos 

Gálatas: 

 

Meus filhos, 2,19com efeito, pela Lei eu morri para 

a Lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado 

com Cristo. 20E já não sou eu que vivo; é Cristo 

que vive em mim. E a vida que vivo agora na 

carne, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me 

amou e se entregou a si mesmo por mim. 21Não 

torno inútil a graça de Deus. Porque, se a justiça 

vem através da Lei, então Cristo morreu 

inutilmente.  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: 

● Na controvérsia com os judaizantes, Paulo 

convida os gálatas a morrerem para a Lei e a 

viverem para Cristo. Lembra-lhes o Sacrifício que 

Jesus realizou por todos nós. 

● Voltar à prática fria da Lei é ser ingrato para 

com o Amor de Cristo. Como Paulo, também nós 

somos chamados a viver segundo a liberdade do 

Evangelho. Dessa forma, Cristo viverá em nós. 

● Sou um cristão que apenas cumpro ritos e 

preceitos? Embora muito importantes, os ritos e 

práticas devem expressar nosso amor por Cristo 

e sua Igreja; experimento em mim a liberdade do 

Evangelho ou ainda me faço refém de usos e 

costumes? 

 

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: 

 

Santo Livro, Santo Livro, 

louvado seja Deus por teus autores, 

louvado seja Deus por teus leitores. 

Santo Livro, Santo Livro, 

Santo Livro que me ensina a contemplar. 

Santo Livro, Santo Livro, 

Santo Livro que me ensina a caminhar. 

Quem te lê com amor e com fé, Santo Livro 

certamente viverá melhor. 

Quem te estuda querendo aprender, Santo 

Livro 

saberá caminhar, saberá. 

 
 

IV – Campanha “Paz e Pão”. Vamos 

participar? 

 

Leitor 1: Pastorais, Movimentos católicos e 

equipes de serviço “arregaçaram as mangas” e 

trabalham convidando pessoas a aderirem à 

Campanha comprometendo-se com uma 

doação mensal de R$ 100,00. Alguns grupos 

como o “Focolare de Vitória” e as “Mães que 

Oram pelos Filhos” assumiram doações 

mensais em grupo ou em comunidade. 

 

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! 

 

 


