
Círculo-Bíblico em Família – 05 a 11 de 

setembro de 2021 

“É para a liberdade que Cristo nos libertou”. 

(Gl 5, 1a) 

 

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: 

 

1. Quero levar esta Bíblia, / ir cantando em 

procissão, / ir feliz como quem leva / a luz do 

céu em sua mão! 

Ergo bem alto esta Bíblia: / ei-la entre nós e o 

bom Deus! / É bênção que à terra desce, / é 

prece que sobe aos céus! 

2. Quero beijar esta Bíblia, / como beijo sempre, 

sim! / Mão de Pai que abençoa / e Mãe sorrindo 

para mim! 

 

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, meditamos sobre 

a Carta de São Paulo aos Gálatas; que 

conclama os cristãos à liberdade que nos 

propõe o Evangelho; a partir do tema: “pois 

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

3,28c). 

Leitor 2: Por volta do ano 50 d.C. as 

comunidades da Galácia (atual Turquia) foram 

criadas em uma circunstância incomum. Paulo 

caíra enfermo e precisou ficar mais tempo na 

região para se recuperar. 

Leitor 1: Aproveitou a oportunidade para 

evangelizar. Ele mesmo nos afirma: “vocês 

sabem que foi por causa de uma doença física 

que lhes anunciei o Evangelho pela primeira 

vez” (Gl 4,13). 

Leitor 2: Por ser uma região de pessoas 

escravas, a liberdade proposta pelo Evangelho 

foi recebida com grande entusiasmo. Trata-se 

de uma comunidade nascente, cheia de vida e 

de esperança a partir da Boa Nova de Jesus. 

Porém, pouco tempo depois, com a influência 

advinda de grupos judaizantes, a comunidade 

correu o perigo de trocar a liberdade pela 

escravidão da Lei. 

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 5, 1.5-6) 

 

Animador: Cantemos juntos: 

Eu vim para escutar tua Palavra. / Eu 

quero entender melhor tua Palavra. / 

Palavra de salvação, Palavra de amor. / 

Agora vou entender tua Palavra, Senhor. 

 



Leitor: Leitura da Carta de São Paulo aos 

Gálatas: 

 

Meus filhos, 5,1É para a liberdade que Cristo nos 

libertou. Fiquem firmes, portanto, e não se 

deixem prender de novo ao jugo da escravidão. 
5Nós, com efeito, aguardamos ansiosamente no 

Espírito a esperança daquela justiça que vem da 

fé. 6Pois, em Cristo Jesus, nem a circuncisão 

nem a incircuncisão têm valor algum, e sim a fé 

que age através do amor. 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 a liberdade 

proposta pelo Evangelho. É preciso seguir 

sempre adiante, jamais retroceder na liberdade. 

● As circunstâncias da conversão dos gálatas 

são surpreendentes. Paulo fica doente e, 

oportunamente, anuncia o Evangelho da 

Liberdade para um povo escravo. E lembra-lhes 

que o amor deve nos fazer superar inclusive as 

amarras injustas oriundas de uma incorreta 

interpretação da lei. 

● Quais amarras existem em minha vida e que 

me escravizam? Vivo a vida cristã na liberdade 

de Filho de Deus ou faço-me escravo de 

preceitos e de leis frias e infrutíferas? Como me 

aproximo da Palavra de Deus? Como Paulo, 

aproveito todas as circunstâncias (favoráveis ou 

não) para evangelizar? 

 

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: 

 

Fazei ressoar a Palavra de Deus em todo 

lugar. (bis). 

1. Na cultura, na história, vamos expressar, 

/ levando a Palavra de Deus em todo lugar. 

Vamos lá! 

2. Com o negro e com o índio, vamos 

louvar / e, com toda a comunidade, vamos 

festejar. Vamos lá! 

3. O Evangelho é a Palavra que Deus Pai 

proclamou. / Só Ele é o Caminho, Verdade, 

Vida e Amor. Vamos lá! 

4. Juventude, caminho aberto, vamos 

construir / fraternidade renovação, vamos 

transmitir. Vamos lá! 

5. Na cultura popular, vamos catequizar, / 

celebrando fé e vida em todo lugar. Vamos 

lá! 

 
 

IV – Campanha “Paz e Pão”. Vamos 

participar? 

 

Leitor 1: O Prêmio “Dom Luis Gonzaga 

Fernandes” simboliza o reconhecimento que a 

Campanha “Paz e Pão” 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! 

 

 


